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Twingly bloggsök
Blogga om den här artikeln
Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till
härifrån.
Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.

VM-guld till Sofia Mattsson
Av TT
Publicerad 23 september 2009 18.34 | Uppdaterad 23 september 2009 22.13
Sofia Mattsson, 51 kilo, från Gällivare gick genom hela VM i Herning i Danmark och tog guld
utan att tappa en enda poäng.
Plötsligt var Sofia Mattsson från Gällivare bäst i världen.
Det var knappt hon trodde det var sant när hon gick mot prispallen i brottnings-VM i Herning i
Danmark.
– Semifinalen var värst, sade hon. Inte finalen.
Sofia Mattssons, 20 år i november, har alltid pekats ut som svensk dambrottnings nästa
medaljmaskin. Nu har hon börjat leverera.
Riktigt varför allt plötsligt klaffade en onsdagskväll i en småstad på Jylland visste hon inte.
Kanske hade en skada eller snarare en överansträngning på sista lägret före VM. spelat in.
– Det innebar att jag fick vila lite. Kanske var det som gjorde skillnad, säger Sofia Mattsson.
Hon hade fått lagom svår lottning i 51-kilosklassen, med start mot en kinesiska utan större
internationella meriter. Fallseger och sedan gick resten av bara farten.
– Men i semifinalen väntade japanskan Yun Kai, och henne har Sofia förlorat mot de två senaste
gångerna, säger Fariborz Besarati, svensk förbundskapten.
Han behövde inte bekymra sig.
– Sofia vann klart, säger Besarati.
Då tyckte han det var bäst att byta personlighet.
– Jag blev Kum-Ok Han, tjejen från Nordkorea som Sofia skulle möta i finalen, berättar Besarati.
Svenskarna hade filmat nordkoreanskans matcher och det blev stor genomgång. Med en
halvtimme kvar till match började Besarati och Sofia Mattsson brottas.
– Jag var koreanskan, säger Besarati och skrattar.
Man visste att koreanskan hade bra rullningar och att hon absolut inte fick komma på rygg på
svenskan.
– Dessutom hade hon ett par bra grepp som vi studerade, säger Besarati.
Sofia följde råden till punkt och pricka.
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– Det innebar att koreanskan inte fick ut något i stående heller, säger Besarati medan Sofia
Matsson försvann in på dopningskontroll.
Och frustrerade brottare är aldrig bra brottare. Koreanskans otålighet gjorde att hon öppnade sig
en smula. Och så var svenska VM-guldet ett faktum.
Det var det första på tretton år. Man knappast det sista i familjen Mattsson från Gällivare.
Sponsrade länkar från Eniro
Kurbad och hälsocenter
Kurbad och hälsocenter i Malmö erbjuder spa, massage och ansiktsvård.
www.kurbad.nu
Kontakta Apool när du ska anlägga pool
Gör verklighet av pooldrömmarna - Apool har kompletta poolpaket med pooler i glasfiber eller
plåt. Välj bland ett stort antal former och modeller.
www.apool.se
Beställ linser enkelt på LensWay.se!
Välkommen till Nordens största kontaktlinsbutik på Internet! Handla säkert med snabba
leveranser till dörren. Beställ dina kontaktlinser billigt idag!
www.lensway.se
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