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Ljungbäck gör NM-debut
Brottartalangen från Ängelholm kan glädja sig åt ett par positiva besked under
sommaren.
BROTTNING. Han är ett nytt namn i SOK:s framtidssatsning och han ska
göra sitt första internationella seniormästerskap — men när det gäller
klubbytet vill Christoffer Ljungbäck fundera ett tag till.
— Det är väldigt svårt. Det som talar för att jag ska stanna i Klippan är att
Kenneth Nyström fortsätter som tränare. Jag känner starkt för honom efter
alla år vi kämpat ihop och han vill förstås att jag ska fortsätta i klubben.
Annars är det förstås mer som talar för Örgryte, eftersom den 20-årige
Ängelholmspågen bor och pluggar i Göteborg och redan tränar med ÖIS.
— Jag har inte bestämt mig, men efter NM ska det vara klart, säger
Ljungbäck.
Jo, nu är det alltså de nordiska mästerskapen i Tammerfors som gäller i
Christoffer Ljungbäck är
första hand och även om Christoffer insåg att han hade en liten chans att
uttagen till NM i Tammerfors
komma med blev han glatt överraskad över uttagningen.
och därmed gör han sitt första
— Det ska bli skoj, det är ju första gången jag är med på ett
internationella mästerskap
som senior. Arkivfoto:
seniormästerskap. Och formen känns helt okej, jag har tränat bra hela
ROLAND BENGTSSON
sommaren.
Sverige ställer upp med 15 man i NM och förbundskaptenen Leo Mylläri har
plockat med fyra aktiva i 74-kilosklassen. Förutom Ljungbäck handlar det
om Jimmy Samuelsson, Jonas Nyberg och John San Pedro.
— Jimmy bör vara vårt starkaste kort men jag håller Mark O´Madsen som klassens favorit, säger Christoffer,
som naturligtvis känner danskens kapacitet efter all sparring tillsammans.
Förutom NM-biljetten har Christoffer Ljungbäck dessutom fått besked att han kommit med i olympiska
kommitténs utmanargrupp och det gör att han, via sitt förbund, får ekonomiska resurser att satsa ännu
hårdare på sin brottning.
— Ett lyft, förstås. Man hinner inte med mycket mer än skolan och brottningen, så alla bidrag är välkomna...
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