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Sofia Mattsson - en av två svenska damer i brottnings-VM. Foto: Bildbyrån

"Jag är här för att slåss om medalj"
10 FRÅGOR...
...till SOFIA MATTSSON, 19, inför VM i brottning som börjar i danska Herning på tisdag.
Hur känns det inför tävlingarna?
- Det känns okej. Vi ska snart åka dit för invägning och annat.
Hur har uppladdningen varit?
- Det har varit bra. Sista tävlingen var för en månad sedan. Därefter var jag på träningsläger i Skåne med landslaget under tio dagar. Sedan
har jag bara varit hemma och laddat upp i Gällivare.

Många medaljaspiranter

Vad är ditt personliga mål i VM?
- Det kommer att bli tufft och min viktklass är väldigt öppen. Tio personer slåss om medaljerna och jag är en av dem. Det
blir små marginaler som avgör.
Hur ser du på Sveriges medaljchanser?
- Jag hoppas mycket på Jenny Fransson. Bland herrarna Jalmar Sjöberg och Jimmy Lidberg varit med länge. De har rutiner
och kan gå långt.
Din storasyster Johanna - EM-guldmedaljören i våras - missar VM efter att nyligen ha skadats på träning. Hur tar
hon det?
- Hennes korsband är trasigt och hon måste opereras. Hon kan inte göra något åt det och kör rehab nu. Men kommer till
Danmark för att titta och kommer att vara ett stöd.
Hur påverkar skadan övriga truppen?
- Det är tråkigt att hon är skadad eftersom hon hade haft en bra medaljchans.
Vad är dina styrkor som brottare?
- Snabbheten, faktiskt. Dessutom tycker jag att jag har bra teknik.
"Blev det som det blev"

Hur kom det sig att det blev brottning för dig?
- Visst är det en ovanlig sport, men det var redan i förskolan som min pappa kom och hämtade mig och mina syskon och sa
att vi skulle testa något roligt. Och så blev det som det blev.
Vad händer närmast efter VM?
- Det blir vila innan allt börjar om igen.
Hur ser du på OS i London 2012?
- Att komma dit är största målet för mig. Man måste kvala för att få en plats. Kvalet börjar 2011 och jag ska göra allt jag
kan för att lyckas.
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SOFIA MATTSSON
Ålder: 19.
Bor: Gällivare.
Längd: 163 centimeter.
Vikt: 51 kg.
Klubb: Gällivare SK.
Meriter: Har bland annat tagit EM-silver 2008, EM-brons 2007 och två JVM-guld.
SVERIGES VM-TRUPP
Damer
51 kg: Sofia Mattsson, Gällivare
72 kg: Jenny Fransson, Klippan
Herrar
55 kg: Emil Sundberg, Lidköping
60 kg: Jesper Karlsson, Ore
66 kg: Sharur Vardanyan, Spårvägen
74 kg: Robert Rosengren, Sparta
84 kg: Fisnik Zahiti, Sparta
96 kg: Jimmy Lidberg, Spårvägen
120 kg: Jalmar Sjöberg, Ore
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