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Fyra guld till GSK
Fyra guld och ett silver blev resultatet för tjejerna.- Helt enligt planerna, säger Johanna Mattsson,
enda GSK-brottaren som inte tog guld.
Canada cup i brottning blev en succé för Gällivare sportklubb. <br /><br />Hanna Wennström, 43
kilo.<br /><br />Lisa Mattsson, 46 kilo.<br /><br />Sofia Mattsson, 49 kilo.<br /><br />Hanna
Johansson, 52 kilo.<br /><br />Fyra brottarflickor från Gällivare, fyra guldmedaljer.
<br /><br />Dessutom brottade sig Johanna Mattsson fram till final i 55-kilosklassen. Där blev
dock hemmabrottaren Tonya Verbeek, silvermedaljös i senaste OS, för svår. <br /><br />- Jag
mötte henne för två veckor sedan i Azerbadjan, då hade jag inte en chans, hon vann stort, sa en
trött Johanna Mattsson när NSD fick tag i henne på hotellrummet i Toronto. <br /><br />Trots
förlusten gjorde Johanna ändå en kanonmatch och bjöd upp till rejäl kamp.<br /><br />- Jag har
lärt mig henne lite bättre nu, det är väl en av orsakerna, säger Mattson.<br /><br /><h3>”Enligt
förväntningarna”</h3>Canada cup är en av Nordamerikas största brottartävlingar. Hit kom
flickorna från Gällivare och hämtade hem fem medaljer. <br /><br />- Trots allt så är det enligt
förväntningarna, vi trodde ju verkligen att vi skulle gå så här bra.<br /><br /><b>Men hur är det
möjligt för GSK att dominera så här?<br /><br /></b>- Vi är ju bra tränade och så har vi varit med
ett tag nu så vi har fått rutin, säger Mattsson.<br /><br />GSK-tjejerna stannar i Kanada och tränar
fram till fredag. På lördag väntar hemfärd till Gällivare och en stunds vila innan det är dags för
nästa uppgift. De yngre tjejerna åker på träningsläger.<br /><br />Johanna Mattsson laddar för
junior-VM i Guatemala.<br /><br />- I och med att dambrottningen fått OS-status så finns det
inga dåliga nationer i JVM. Det är en tuff tävling, säger Johanna Mattsson.<br /><br /><b>Men
brottas man jämnt mot OS-tvåan så är man väl ändå i världseliten?<br /><br /></b>- Jo, kanske
det, men samtidigt så hade jag hyfsat lätt väg fram till finalen och var nog mer utvilad än
henne.<br /><br />
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