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Årens Redogörelse 2008 till OS i LONDON-2012
Från starten 2008 fram till det största målet OS i LONDON har svenska
damlandslaget levererat många fina framgångar vid GP tävlingar, EM och VM.
Damerna har haft en bra uppladdning under alla dessa år speciellt 2012 då vi
hade möjligheter att förbereda oss optimalt genom att delta vid Int.läger både
utomlands och på hemmaplan med inköpta sparringar. Världsmästarinna,
Europamästarinnor, Silver & Bronsmedaljörer både vid EM & VM, fjärde bästa
nation i Världen 2010 och tredje bästa nation i Europa så sent som 2012 är
bara några framgångar att nämna.
Vi lyckades med det realistiska målet att kvalificera tre utav fyra möjliga
viktklasser till Olympiska spelen i London-2012. Med dessa framgångar för
laget tilltog förväntningarna inför OS inte minst från svenska folket.
Sveriges tre kvalade brotterskor ställdes mot 19-20 topptjejer från hela
världen i respektive viktklass där det fanns både OS, VM och
kontinentalmedaljörer. Även om medaljerna uteblev i detta OS så kämpade
alla tre mer än väl, vi hade stolpe ut denna gång efter många hårda och
jämna matcher då det lika gärna kunnat leda fram till medaljer.
Detta lovar gott inför kommande OS-2016 då dessa tjejer är unga och att de
har fått ännu mer erfarenheter under detta mästerskap.
Vi vill passa på och tacka alla för stödet i tjejernas elitsatsning speciellt SOK,
utan ert stöd är det omöjligt att bedriva en elitsatsning på denna nivå.
Vi vill även tacka er ”fans” som alltid ger oss extra energi och värme genom
ert engagemang. För övrigt så lyckades Sveriges OS-trupp erövra 8 medaljer
varav 2 togs av våra svenska brottarkillar vilket vi från damsidan vill passa på
att gratulera till de fina framgångarna.
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