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Nygren
mästare –
landslagsaktuell
CURLING. Umeåsonen Johan Nygren och hans Team Colorama
från Karlstads CK gjorde sin första säsong i elitserien. Hur det
gick? De blev mästare.
– Väldigt skönt att vi lyckades
vinna och det första säsongen,
säger han.

Totalt var det drygt 20 tjejer och 40 killar som samlades, samt 20–25
”småknattar” från hemmaklubben som också fick lite träningstid.

Ingrid Nilsson Jämtgård tyckte att lägret var roligt och lärorikt.

med mästare
”Vi går alltså inte ner i en källare”. Ofta brukar brottningslokaler vara i källare med lågt i tak,
men här är det ljust och bra luft.
Det är drömhallen, säger Jenny
Fransson.
Två hemmabrottare som trivdes
med lägret i de nya lokalerna
och med skickliga tränare var
Ellen Johansson, 16 år, och Ingrid Nilsson Jämtgård, 11 år.
– Jag tycker att det är jätteroligt med det här lägret. Man
får träffa nya personer och
möta nytt motstånd. Och man
lär sig nya tekniker, säger Ingrid Nilsson Jämtgård.
Ellen Johansson höll med om
hur roligt det var med ett läger
på hemmaplan.
– Det är så himla bra att Jenny kunde komma. Jag har kollat
mycket på när hon brottats och
vet vad hon kan, så det är väldigt lärorikt, säger Johansson.
DAVID PETTERSSON

Karin Hetta och Jenny Fransson.

Han har vunnit junior-SM och
representerat Sverige i juniorVM. Men segern titeln elitseriemästare toppar allt.
– Det är svårt att ranka, men
jag tror nog det här är det största. Det är kanske lite mer prestige att vinna JSM och och få åka
på JVM, men det är ju bättre lag
man slår här, säger Nygren.
Han och hans unga värmländska lagkamrater vann på söndagen i Jönköping mot grundseriesegraren Skellefteå CK:s
lag Granbom med 9–5.
– Det var jämnt från början
och blev lite poäng åt båda hållen och det var lika efter halva
matchen. Sen lyckades vi ta fyra
poäng i sjätte och två i nästa och
då kändes det ganska klart, säger Nygren.
Segern innebär en plats i landslagstruppen tillsammans med
världslaget lag Edin.
– Vinnaren av elitserien får
erbjudande om att vara med
i landslagstruppen. Vi får se hur
det blir nästa säsong om det blir
en landslagssatsning eller hur
vi gör. Det hade varit väldigt kul
att vara med i landslaget. Det
skulle innebära att många möjligheter öppnade sig, ekonomisk
stöttning och inbjudningar till
stora tävlingar, säger Nygren.
I landlaget går sedan mästerskapsplatserna går till det lag
som går bäst på touren.
– Det är ganska orealistiskt
att vi ska kunna slå dem i år eller nästa år, de är ju topp fem
i världen och vi kanske topp
150, men det skulle som sagt
öppna nya möjligheter, säger
Nygren.
Säsongens stora mål för laget
Team Colorama var att försvara favoritskapet och vinna junior-SM. Där blev det dock förlust
i en jämn final.
– Vi hade som största mål att
vinna junior-SM, men föll i finalen i en ganska jämn match, det
var vi besvikna över, men att ta
medalj på SM (brons) och vinna
eliterserien gör att det blev en
bra säsong till slut ändå, säger
Nygren.
MIKAEL BERGSTEDT

Johan Nygren.

