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KvJ´s rapport från Rumänien.
Nu är den sista internationella juniortävlingen avklarad och som vår tidigare turnering i
Riga hade vi de bästa tänkbara motståndarna. I Riga var det Rus, Kaz, Pol och de
baltiska länderna som stod för motståndet. I Pitesti var det meriterade brottare ifrån
Hun, Ger, Mda, Bul och Rou förstås.
I 44 kg hade vi Josefin Fredriksson. Josefin förlorade sin första match 0-0 clinch och 0-1
till väl meriterade Madalina Lingurar, Rou, som vann finalen. I en 3-5 plats match mot
Agata Lagozna, Pol, så halkade Josefin och hamnade i fallsituation som hon inte kunde ta
sig ur trots en riktig kämpainsats. (Stolpe ut, Josefin slog Lagozna i Riga.)
48 kg är Viktoria Jeppssons viktklass. Igen stolpe ut. Viktoria hade en riktigt tuff match
mot Dimitrova, Bul, och förlorade 0-0 clinch vann, 0-1, 0-1. Tyvärr förl. Bul i semifinal.
Uppe i 51 kg var Fredrika Pettersson. Fredrika vann första matchen mot Peggy Kenn,
Ger, med fina 6-0, 7-0. Sedan mötte hon Nina Hemmer, Ger, i den andra som hon
förlorade 2-5, 0-0 clinch. I 3-5 plats slog hon Torkyos, Hun, 5-0, 5-0, och tog brons.
Saga Andersson tävlade i 55 kg och vann första matchen 0-3, 3-0 och fall emot Michelle
Lipfert, Ger. Semin var betydligt tuffare mot rutinerade Elena Turcan, Mda, och
förlorade, men Saga brottades smart och vann 3-5 plats matchen mot
Ana Maria Pal, Rou, 3-0 fall. Brons alltså.
I 59 kg så hade Lisa Holgersson en riktigt tuff öppningsmatch emot fjolårets vinnare
Mariann Esanu, Mda, som tyvärr blev en annan stolpe ut. Lisa förl. 0-2, 1-1 och släppte
sista poängen med bara ett par sekunder kvar. Det var ett bra steg framåt i och för sig
efter förra årets förlust med 0-6, 0-6 mot samma brottare. Esanu missbedömde
Ana Maria Oltean, Rou, i semin och förlorade så inget återkval för Lisa.
I 72 kg tog Sandra Mabrouk emot 4 tjejer i en round robin situation. Sandra förlorade
sina första två matcher men med en mer taktisk attityd vann hon de nästa två
matcherna och kunde få med sig en bronsmedalj hem i bagaget.
Med tre bronsmedaljer så var turneringen godkänd. Nu har vi mött och testat oss emot
några av de bättre brottar-länderna i Europa. Vi har lärt oss en del och med senior SM
och ett träningsläger i Tyskland framför oss så kan vi finslipa inför EM i Zagreb 19-23
juni.
Vi tackar domaren Magnus Månsson-Wiberg som gjorde ett kanonjobb på fristilsmattan
och var trevligt sällskap och stöd. Han får gärna "hänga med" igen.
För min del var resan väldigt bra och som vanligt var tjejerna fantastiska.
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