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Benni är beredd på tuffa tag
Benni Ljungbäck lovar raka rör och klara besked när han tar över ett landslag som det nästan alltid stormar omkring.
Brottning. I går gjorde Benni Ljungbäck sin första arbetsdag som förbundskapten och ungefär samtidigt räknade han
med att smekmånaden var över.
— Under SM i helgen mötte jag enbart positiva reaktioner, men jag är beredd på att det kommer att bli tufft. Det
brukar ju blåsa rätt snålt i den här sporten och i det här förbundet.
Jo, Benni har sysslat med brottning i 47 år så han vet vad det handlar om. Ingen annan idrott har väl kantats av lika
många skandaler och lika många bråk. Inte här i Sverige, i alla fall.
— Det behöver inte bara vara negativt, tycker Benni. Vi brottare har alltid blivit uppfostrade i en tuff skola, där alla
säger vad man tycker och där alla står för sina åsikter. Ibland hettar det till, men det innebär också att vi hela tiden går
framåt.
De senaste åren har Ljungbäck följt den svenska brottningen lite på distans och när han varit verksam i Danmark har
han kunnat hålla en neutral framtoning när allt bråk kommit upp till ytan. Som nu senast, när Bennis företrädare
Jonas Lagerkvist fick sparken efter de aktivas massiva kritik mot honom.
— Det är klart att all turbulens kan verka lite skrämmande och att jag haft det med i tankarna. Men jag har ändå aldrig
varit tveksam och nu vill jag egentligen inte snacka om det som varit. Nu ska vi bara se framåt.
Benni har dock sin strategi klar, för hur han ska få brottarna med sig och för hur han ska skapa en ny harmoni
bland andra ledare och tränare.
— Jag vet ju hur det var när jag själv var aktiv. Du vill ha klara besked och jag lovar att jag ska vara så rak och ärlig
som möjligt, så att alla vet vad som gäller. Jag drar upp en linje och sedan följer jag den.

Benni Ljungbäck fanns förstås på plats när SM
avgjordes i Eslöv i helgen och i går började han
sitt nya jobb som förbundskapten för
HD/NST BRITT-MARI OLSSON
herrlandslaget.

Här är första truppen
Benni Ljungbäcks första stora uppdrag som
förbundskapten blir EM i Baku i Azerbajdzjan.
Mästerskapet avgörs 12–18 april och i går
offentliggjorde Benni sin premiärtrupp:
66 kilo: Mathias Günther, Sparta, 74: Robert
Rosengren, Sparta, 84: Lennie Persson, Sparta,
96: Jimmy Lidberg, Spårvägen, 120: Johan
Eurén, Örgryte.

Den 51-årige Ängelholmsbon är i första hand kontrakterad över OS 2012 – "Längre än så har vi inte diskuterat" – och
målet är att ta två medaljer i London. Jimmy Lidberg tillhör definitivt världstoppen men nu när Jalmar Sjöberg går
skadad ser det kanske lite tunnare ut.
— Jag hoppas förstås att Jalmar kommer tillbaka. Men Johan Eurén är en fullgod ersättare i tungvikt och det finns fler
brottare som kan lyckas. Vem som tar medaljerna struntar jag i, men jag vet att det väntar två års hårt arbete för alla
som vill nå dit.
Den nye kaptenen tog ut sitt första landslag efter SM, han har redan engagerat Mohammad Babulfath och Jakob
Yakob i det tränarteam han vill bygga upp och i mitten av april väntar EM. Så det är fullt ös från start, men den
viktigaste uppgiften just nu är att få igång samarbetet med SOK. När det blåste som värst, när brottarna stod utan
landslagstränare, drogs nämligen stödet från den olympiska kommittén in och Benni vet förstås att han måste bygga
upp förtroendet igen.
— Jag ska ha ett möte med SOK-höjdarna så snabbt som möjligt, nu när de kommit hem från Vancouver. Ska vi ha någon chans att konkurrera måste vi ha
ekonomiska resurser, så därför måste projektet med SOK komma igång igen.
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