Brottartungt - två VM-guld till GSK

Sida 1 av 1

Brottartungt - två VM-guld till GSK
Att vara guldfavorit är inte alltid det lättaste.
Men Gällivares brottartjejer klarar det galant.
I går tog Hanna Wennström och Sofia Mattsson varsitt guld på U-VM.
- Det alltid roligt att vinna. Man vänjer sig aldrig, jublar Mattsson.
Det är inte första gången som Gällivaretjejerna får ställa sig högst upp på prispallen i ett europeisk mästerskap. För Sofia Mattsson innebar gårdagen tredje raka
guldmedaljen på ungdoms-EM. Men hon var lika glad ändå.
- Det känns jättebra just nu. Visst var första lite extra roligt, men man vänjer sig aldrig, säger Sofia Mattsson på telefon från Istanbul.
Mattsson var stor favorit inför tävlingarna och hon har motsvarat allas förväntningar. 17-åringen var överlägsen i 49-kilosklassen.
<span class="mr">Tappade inte en enda poäng
</span>På de fyra matcherna tappade hon inte en enda poäng och finalen mot ryskan Marina Oldopova blev en kort historia.
- Jag hade bara vinna i skallen. Jag skulle avgöra så fort som möjligt, säger Gällivarebrottaren.
Sagt och gjort. Sofia Mattsson behövde bara en minut på sig för att lägga omkull sin finalmotståndare och vinna på fall.
- Hela dagen har gått bra för mig. Jag har tränat bra och känner mig i bra form, säger hon.
God form kan behövas med tanke på vad som komma skall. Om en dryg månad reser Sofia Mattsson till Guatemala för att mäta sin krafter på junior-VM.
- Där får deltagarna vara upp till 21 år, så lite tuffare än här lär det nog bli, skrattar Mattsson.
<span class="mr">Wennström var illa ute
</span>Ändå tvekar hon inte att sätta ribban högt. En medalj är målet.
- Jag tror att jag har goda chanser. Har jag bara en bra dag så kan det bära hur långt som helst. Det är så små marginaler i brottning, säger hon.
En annan Gällivaretjej som också strålade av glädje i går var Hanna Wennström. Wennström var illa ute både en och två gånger på vägen fram till guldet, men stod
till slut även hon som europeisk mästare.
- Jättekul, säger Hanna Wennström.
<span class="mr">Hon var riktigt orolig
</span>Ett tag såg det dock ut som att guldet i 43-kilosklassen skulle glida henne ur händerna.
Wennström vann första perioden men var sedan en hårsmån att förlora på fall i den andra.
I sista stund lyckades hon dock vända sig på mage.
När bara en minut återstod av matchen befann sig en pressad Hanna Wennström i ett knepigt 0-1 underläge.
- Då var jag riktigt orolig att jag inte skulle klara det, säger hon.
Wennström samlade dock ihop nya krafter och fick till ett kast som vände 0-1 till 2-1. Ett resultat som också stod sig tiden ut. Guldmedaljen var den andra för Hanna
som också vann 2004. Men särskilt mycket tid att fira blir det inte för de båda Gällivarebrottarna.
- I och med att halva truppen brottas i morgon (läs i dag) blir det lite svårt för oss att fira. Men kanske hinner vi med en finare middag, säger Sofia Mattsson.
Och redan i dag kan tjejerna få ännu större anledning att fira. Då börjar nämligen klubbkamraterna Hanna Johansson och Lisa Mattsson sina vandringar mot medaljer.
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