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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Rosengren redo för VM
Av Ole Törner 4 SEPTEMBER 13.35 (UPPDATERAD 13.38)

MALMÖ. Spartabrottaren Robert Rosengrens bästa placering på
ett internationellt mästerskap är när han kom sjua i EM 2007. I
nästa veckas VM i Moskva sätter han siktet betydligt högre.
- Medalj! Det är klart att jag både hoppas på och tror att jag har chansen att
äntligen ta en sådan, slår Robert fast med bara någon dag kvar innan han
ska resa iväg med den svenska truppen till Ryssland.
Att vara på resande fot är inget nytt för den 24-årige Malmöbrottaren. I
princip har de senaste månaderna varit en enda lång "road-trip" med
förberedelser i olika länder.
- Vi har varit i Madrid, Nyköping, Danmark och nu senast i Rom. Därför
känns det som om jag kommer väldigt väl förberedd och i bra form.
I Rom bjöds det på sparring mot brottare från Italien, Spanien och Kuba.
- Att köra mot kubanerna var verkligen nyttigt, påpekar Robert Rosengren.
Han är full av självförtroende och även om 74 kilo är en av de absolut
tuffaste viktklasserna med nästan enbart starka brottare i startlistan räds
han ingen.
Eftersom det är fri lottning är det nästan en nödvändighet.
- Som vanligt är det en kombination av att ha en bra dag och lite flyt i
lottningen. Fast det gäller att inte hänga upp sig på det i förväg.
- Jag får vara lite av en maskin och strunta i vem jag möter, säger Robert.
De övriga i den svenska truppen är Sofia Mattson (51), Johanna Mattsson
(59), Hanna Johansson (63), Jenny Fransson (72), Sharur Vardanyan (66),
Christoffer Ljungbäck (84), Jimmy Lidberg (96) och Johan Eurén (120
kilo).
- På frågan vem som har bäst chanser måste jag svara att det är jag själv.
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Men Lidberg och Eurén lär också bli tuffa att möta...
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