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Fédération Suédoise de Lutte

RAPPORT, Kvinnor-Junior-EM
Kv-j`s deltagande på JEM var ett fint besked av var vi ligger gentemot
övriga länder i Europa. På tjej sidan var det ett jämnt mästerskap då det är 7
viktklasser och 6 olika nationer tog Guld. Höjdpunkten för Sverige var Josefine
Frederiksen`s guld i 44kg, och ett lika väl förtjänt brons till Lisa Holgersson i
59kg.
För tjejerna i landslaget och för tränare är det inte längre en fråga om att vi
måste träna mera och hårdare, vår teknik, styrka och kondition är minst lika bra
som de övriga tjejerna som hamnade på pallen. Jag ser det mer som små
justeringar som behövs.
Att kunna läsa av motståndaren tidigare inne i matchen, lägga upp matchtaktiken
och kunna ändra det snabbt under matchens gång om det behövs, det vill säga
att ha en fingertopps känsla, det är vad vi måste jobba mera med. Som tränare
är det kul att har en så kompetent bas att jobba med, framtiden ser bra ut.
Det är en rolig utmaning att hitta på hur vi tillsammans kan vända en förlust med
0-1 till en vinst med 1-0 . Så nära är det för de bästa av våra juniorer. Denna
vecka har juniorlandslaget följt med OS-tjejerna ner till Spanien. Den stentuffa
senior tävling har vi bara skådats och vår fokus denna vecka ett långt
träningsläger. Nu börjar vår laddning inför JVM i Sept.
MATCH RESULTS:
Josefine Frederiksen 44kg
SWE- GER 0-1, 1-0, 4-1.
SWE-ROU 1-0, 1-0
SWE- TUR 1-0,2-3, 7-1
Viktoria Jeppsson 48kg
SWE-BUL 0-3, 1-3
SWE 11:a av 17 invägda
Fredrika Pettersson 51kg
SWE-ISR 8-0, 4-0,fall
SWE-ROU 0-1, 0-6.
SWE 7:a av 17 invägda

GULD MEDALJ
BUL 5:a

ROU 3:a
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Saga Andersson 55kg
SWE-AZE 2-3, 3-5.
SWE 8:a av 16 invägda
Lisa Holgersson 59kg
SWE-BUL 0-3, 0-4
SWE-GER 1-0, 2-0
SWE- AUT 0-1, 1-0, 5-0

AZE 3:a

BUL 1:a
BRONS MEDALJ

Zagreb har bjudit på en väl organiserad och genomförd mästerskap, och vår
domare Christian Jonsson var ett bra komplement till de svenska landslaget. Vi
vill lägga till att det var roligt att ha så nära kontakt med vårt granland, Danmark
och deras representanter Ida Stuhr, och Henrik, förstås.
Hälsningar från Kv-J landslag och company
Murray Shore
murray.shore@swedewrestling.se

