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Marta kan bli bäst i världen
FOTBOLL. Norska Ada Hegerberg, tyska Dzsenifer Marozsán samt brasilianskan Marta (nu spelandes i USA). Där har ni de tre damspelarna som är
nominerade till att bli årets spelare av internationella fotbollsförbundet,
Fifa. På herrsidan gör Cristiano Ronaldo, Luka Modric och Liverpools målspruta Mohamed Salah upp om priset. Vinnare utses den 24 september. TT
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Tvillingarna
STORSATSAR. Nyss fyllda 18 år har Gustav

Emil Forsberg tackar nej till landskamperna.

Skadad Forsberg uteblir
FOTBOLL. Emil Forsberg avstår torsdagens
vänskapslandskamp mot Österrike i Wien
och premiären i Nations League mot Turkiet på Friends arena på måndag.
– Han har en överansträngd ljumske och
återvänder till Leipzig. Han var bara här
och vände, säger landslagets pressansvarige Staffan Stjernholm till TT.
Forsberg ådrog sig skadan i Leipzigs 1-1möte med Fortuna Düsseldorf i söndags. I
samråd med landslagsledningen togs beslutet att Forsberg lämnade samlingen.
Förbundskaptenen Janne Andersson har
ännu inte tagit ställning till om han ska
kalla in en ersättare. Truppen består efter
Forsbergs skada av 24 spelare.
TT

UAK på plats 15 i lag-SM
MOTOCROSS. Umeå AK åkte för första gången i modern tid med ett helt eget lag till
lag-SM i motocross i Tibro i helgen. De siktade på en 13:e plats, men det blev till slut
en 15:e plats i totalen.
Med det slog klubben i alla fall distriktslaget Övre Norra som landade på en
18:e plats. Vann gjorde Tibro före Uppsala
och Västerås.
DAVID PETTERSSON

Två pallplatser i USM
ENDURO. Norsjös Hedvig Dahlberg tog i Finspång i helgen sin femte raka seger i USMserien. Hon fixade vinsten före Skövdes
Matilda Ahlström.
För Lycksele MK:s Viktor Salomonsson
blev det en tredjeplats i Finspång. Han leder också totalen inför den sista deltävlingen.
DAVID PETTERSSON

■■Ännu oklart med
Damkronornas ersättning.
Läs mer om nya ekonomiska
stödet på Sportsajten!

Ronaldo blir klubbägare
ISHOCKEY. Den gångna
helgen spelade regerande svenska mästarna Luleå Umeå
Hockey Cup. I går
tippades laget som
guldfavorit på upptaktsträffen inför den
nya SDHL-säsongen. Leksand fick lite
överraskande fler
tränarröster som finalmotståndare än
förra säsongens final- Luleå och Linköping.
lag Linköping.
En nyhet för säsongen är att slutspelet utökas från bäst av tre till bäst av fem matcher
i varje omgång. SDHL inleds på fredag med
SM-finalreprisen Linköping–Luleå.
TT

och Oskar Månsson tagit ett stort beslut.
2024 är det OS i Paris – och då tänker tvillingarna vara på plats. Vägen dit är krävande,
men båda är redo att satsa allt för att bli bäst
i världen.
BROTTNING. När Gustav och Oskar Månsson var nio år testade
de brottning för första gången
eftersom de ”var mindre bra i
bollsporter”.
I brottningen hittade de en
sport som de var desto bättre i –
och en typ av träning som båda
två tyckte om.

Fyra år senare flyttade de från
Hjo vid Vättern upp till Umeå
där de fortsatte träna brottning
och där satsningen på sporten
intensifierats för varje år. När
de gick upp till juniorklassen
detta år kom de fram till att ta
det till den yttersta nivån – och
satsa på Paris-OS 2024.
– Det känns jätteroligt att testa hur långt man kan gå. När
man ser tillbaka på karriären
vill man känna att man gjorde
något, så varför inte testa, säger
Gustav Månsson.
– Man vill inte titta tillbaka och känna att man inte gav
sig själv chansen, fyller Oskar
Månsson i.
Och när de väl tagit sig till de
olympiska spelen är målet där
självklart.
– Man åker inte till OS för att
bara vara där, utan för att vinna. Sedan gäller det att ha tur
med skador och få vara frisk till
dess, säger Gustav.
– Det är en pojkdröm att nå
OS. Och det är möjligt, men det
kommer krävas allt av oss, säger Oskar.
Bröderna försöker professionalisera allt som går och tar
in hjälp på alla fronter; till exempel när det gäller träningen,
maten, vilan, det mentala och
det skadeförebyggande arbetet.
De reser runt hela Sverige för
att träffa de som specialiserat
sig extra på just brottning.
– Vi försöker hitta tränare via
landslaget som har erfarenhet
av toppnivån, säger Oskar.
OS-satsningen innebär också en
hel del arbete som inte har med
själva sporten att göra – som att
jaga sponsorer.

”

Det är en
pojkdröm
att nå OS.
Och det är möjligt,
men det kommer
att krävas allt av
oss.
Oskar Månsson

”

Man vill
inte titta
tillbaka
och
känna
att man
inte gav
sig själv
chansen.
Oskar Månsson.

Oskar Månsson tävlar i viktklassen
82 kilo.

■■Tre raka silver

Namn: Oskar Månsson.
Ålder: 18 år.
Gör: Studerar NIU naturprogrammet på Dragonskolan.
Aktuell: Satsar mot OS 2024 i
brottning.
Främsta meriter: Tre raka silver
i SM, två i USM och senast i JSM,
samt många medaljer med Ulandslaget.
Förebilder: Aleksandr Karelin och
Valeri Nikitin.
Drömjobb utanför brottningen:
Kanske något med piano och musik, eller idrottslära.

– Vi kommer ingenstans utan
stöd. De flesta företag satsar
dock på bredd men vi håller ju
på med spets, säger Gustav.
– Det är annorlunda att hålla
på med sponsorarbetet. Det blir
en utmaning utanför brottningen, säger Oskar och Gustav tilllägger:
– Det är tufft men också roligt, det är ett stort steg till att
bli vuxen.
Vägen mot OS innehåller flera
delmål för tvillingarna. Närmaste stora är junior-SM, sedan är förhoppningen att man
ska ta sig till senior-SM, EM och
VM åren framöver.
På denna tuffa väg hjälper det
att ständigt ha en sparringpartner.
– Att ha en tvillingbror på
samma nivå är enormt utvecklande. Vi hjälper och motiverar
varandra, säger Gustav.
De har valt att tävla i olika

Oskar och Gustav Månsson tränar
både med klubben Umeå Brottning och på egen hand i lokalen i
Umeå Energi Arena Vatten.
FOTO: HANNA ERIKSSON

viktklasser, Oskar i 82 kg och
Gustav i 87 kg.
– Gustav har alltid varit större, så det blev naturligt, säger
Oskar.
– Det är skönt att slippa vara
konkurrenter och i stället få
heja på varandra på tävlingar,
säger Gustav.
Stilarna i ringen säger de skiljer
sig ganska mycket mellan varandra. I det civila är de också
rätt olika.
– Vi har samma stam men olika grenar. Men vi tänker lika
när det gäller skola och idrott,

