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BROTTNING

Weberg tog sin första EM-medalj
Publicerat i dag. 19:30

Ännu en svensk fick kliva upp på prispallen i brottnings-EM i Baku i Azerbajdzjan. Guld till
Sofia Mattsson på torsdagen, brons för Emma Weberg, 72 kilo, under fredagen. ” Starkt gjort”,
säger Fariborz Besarati, den svenske förbundskaptenen.
– Men det kunde ha blivit tre medaljer, funderar han, enligt den gamla principen att förbundskaptener aldrig får
vara riktigt nöjda.
Hanna Johansson i 63 kilo försvann i kvartsfinalen mot en vitryska som sedan åkte på förlust direkt så att
svenskan aldrig fick den bronschans hon hoppats på.
Hade vitryskan tagit sig till final så hade Hanna Johansson automatiskt fått bronsläge.
Emma Weberg, 21 år från Falköping, mötte klassens dominant, bulgariskan Zlateva Stanka i semifinalen och att
det blev förlust där säger hon inte så mycket om.
”Det var väl okej”, tycker hon, i den mån en förlust någonsin kan bli okej.
Kvar fanns då bronsmötet med ukrainskan Svetlana Sajenko, som är sju år äldre än Weberg och har ägnat de
flesta av de åren åt att plocka medaljer i EM och VM.
– Jag slog henne i Ukraina senast, säger Weberg i mobilen från Baku.
Det var bra för det svenska självförtroendet men inte orsak till att bronsmatchen slutade som den gjorde. Det var
mera resultat av disciplinerad brottning än mentalt övertag.
– Att jag vann förra gången satte snarare större press på mig. Nu måste jag ju slå henne igen, nu när det
verkligen gällde, säger Weberg.
Avgörandena i de båda ronderna kom på clinch, där svenskan fick välja ben ena gången, ukrainskan den
andra men där det blev svensk poäng båda gångerna.
Medaljen var svenskans första i ett internationellt seniormästerskap. i EM i Vilnius förra året brottades hon också
om brons, men förlorade då.
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