
Torsdagen den 19:e april bar det av till Antalya, Turkiet för World cup för synskadade. 
Nicolina åkte med som aktiv tillsammans med Oscar från Stockholm, Martin som coach, Rolando som 
ledsagare, Kristina som medicinskt ansvarig och jag som ledsagare och assisterande coach. 
Turkiet ligger närmare än man tänker sig, bara fyra och en halv timmars flyg men desto större 
temperaturskillnad.  
Tävlingen skulle ske den 22-23:e, alltså söndag och måndag, dagarna innan det gick åt till att träna 
lite lätt och hålla kolla på vikten samt att njuta av sol, bad och det femstjärniga hotellets buffé (säger 
jag som inte hade någon vikt att hålla koll på). 
 
På söndagen tävlade Oscar, i -73, där han fick en kazak i första matchen. Oscar som fortfarande är på 
väg in i rutinen att tävla på hög nivå kämpade på bra men åkte på en ordentlig tani-otoshi och blev 
därefter tyvärr utan återkval då kazaken förlorade nästföljande match. 
 
Måndagen var dagen då -63 klassen tävlade, och därmed Nicolina. 
Nicolina, som var tredjeseedad, stod över första matchen och skulle möta vinnaren av Spanien och 
Turkiet. Vi tippade på, och förberedde oss på, att Spanien skulle köra över turkiskan vilket vi hade 
rätt i. 
Spanjorskan och Nicolina möttes senast i februari i Tyskland där Nicolina förlorade och innan dess på 
EM i augusti förra året där spanjorskan vann med en låg seoi-nage. Hon har tidigare även vunnit över 
Nicolina på Paralympics i London så det var ingen lätt match som väntade. 
Nicolina startade matchen väldigt starkt då hon gick in på en bestämd ko-uchi-gari, varpå spanjorskan 
fastnade med slagarmen, kastades ner på mattan och stannade där. Från läktaren såg vi att 
underarmen låg i lite fel vinkel och vi kunde konstatera att den med största sannolikhet var bruten. 
Alltid synd med skador men Nicolina fick i alla fall gå av mattan som segrare. 
 
Nästa match gick mot en stark ryska som vi inte sett till på tidigare tävlingar. Det var jämna attacker 
från bådas håll men efter ca 2 min tog ryskan tillvara på en framåtattack Nicolina gjorde och 
kontrade med en tani-otoshi vilket resulterade i ippon. Eftersom detta var semifinal hamnade 
Nicolina i bronsmatch. Motståndet där bestod av en brasilianska som tog silver på Paralympics i Rio i 
-57 men som efter det gått upp en viktklass och besegrat mycket motstånd även i den klassen, 
däribland Nicolina. 
 
Nicolina har övat mycket på försvar och tänkbara attacker mot denna tjej och kände sig därför väl 
förberedd, vilket syntes i matchen. Brasilianskan gick in på flera starka attacker men Nicolina hade 
ett väldigt fint försvar och rubbades inte. 
Hon lyckades få ner brasilianskan på mattan och fick ett bra halslåsgrepp som var på väg att sitta 
men domaren bestämde sig för att så inte skulle bli fallet och sa mate. Surt! Nicolina stod fortsatt 
stark och stabil tills brasilianskan matade in ett vänster nackgrepp och fick in en harai-goshi som 
tyvärr blev en ippon. 
Därmed var bronsmatchen förlorad men en femteplats vunnen, vilket inte är att skämmas över på 
den nivån, speciellt inte med en bakomliggande bra prestation. 
 
Tävlingen efterföljdes av ett två dagars läger i en syrefattig hotellsal på mattor som med jämna 
mellanrum fick tryckas ihop för att undvika icke-synskadeanpassade hinder. Det blev många bra 
byten och Nicolina och jag fick chansen att hämnas brasilianskan och känna på andra potentiella 
motståndare.  
 
I skrivande stund sitter vi på planet hemåt med nya lärdomar, erfarenheter, minnen samt en snäppet 
mörkare hudton. 
I övrigt en mycket bra tävling med bra motstånd och en stark insats av Nicolina som nu plockat på sig 
lite rankingpoäng vilket är bra inför Paralympicskvalet som startar i höst. 

Ses på mattan!  Mikaela Barrera Birath 


