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Nytt guld till Gällivare
I torsdags tog Sofia Mattsson guld på U-EM i brottning.
I går var det lillasyster Lisas tur.
Precis som för Sofia blev vägen till guldet smärtfri.
- Det gick ganska enkelt, säger Lisa Mattsson.
För Lisa Mattsson var det första gången som aktiv på ett europeiskt mästerskap. Det hindrade henne inte från att gå obesegrad genom hela turneringen utan att förlora
en enda period i 46-kilosklassen.
I finalen ställdes hon mot den regerande europeiska mästarinnan Alina Aniosimova - som inte hade en suck mot Gällivarebrottaren. 2-0 i första perioden och 1-0 i den
andra - sedan var saken guld för Lisa Mattsson.
<span class="mr">Det största hittills
</span>- Det känns jättebra. Utan tvekan det största jag varit med om hittills i min karriär, säger Lisa Mattsson glatt.
Hon hade redan innan gjort upp en plan på hur hon skulle agera för att utmanövrera ryskan.
- Jag tänkte att jag skulle brottas säkert och dyka när jag fick läge. Det lyckades ganska bra.
Vägen mot final var en uppvisning i styrka och teknik av det svenska brottarlöftet.
Inspirerad av storasyster Sofias insatser från dagen före sopade Lisa rent på mattan mot alla som kom i hennes väg.
Med siffrorna 3-0, 3-0 slog hon ut fransyskan Avielie Rivere.
Därefter gick Ukrainas Maria Livazh samma förnedring till mötes i kvartsfinalen där Lisa vann med 4-0, 2-0.
För Finlands Tina Ylinen blev det respass i den andra perioden av semifinalen då Lisa Mattsson segrade på fall.
- Ja, det gick väl lite lättare än jag hade väntat mig, säger hon.
<span class="mr">Bara guld i tankarna
</span>Trots att det var Lisa Mattsson debut i ett större mästerskap fanns inget annat än just guld i hennes tankar.
- Jag hade faktiskt blivit besviken om jag inte fått ställa mig högst upp på prispallen, erkänner Mattsson.
Även Hanna Johansson åkte till Turkiet med gulddrömmar men för Johansson fick turneringen ett snöpligt slut redan i den första matchen.
Gällivaretjejen förlorade en jämn och tät drabbning mot Tysklands Ramona Balaz som vann den tredje och direkt avgörande perioden med 1-0.
- Vi hade väl hoppats på mer där med hon lottades i en tuff pool, säger ledaren Håkan Johansson.
<span class="mr">Succé för Gällivare
</span>För Gällivares del blev EM i Turkiet ändå en succé med tre guld av fyra möjliga.
- Från Gällivare kan man inte begära så mycket mer. Vi har lyckats bra. Det här betyder mycket för oss och våra sponsorer, säger Johansson.
I går kväll väntade en gemensam middag innan truppen satte sig på planet hem till Sverige igen.
- Det har varit superkul. Det hade inte kunnat bli så mycket bättre, säger Lisa Mattsson.
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