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Svensk ITF kan från i dag skryta med ett riktigt världsrekord. Bakom denna
prestationen står Mikael "Birta" Birgerson från Uppsala TKD Klubb som
under 1 minut krossade hela 21 lättbetongplattor och med det samma slog
det tidigare rekordet som låg på 15 plattor.
Rekordet slogs i enlighet med Guinness Rekordboks föreskrivna regler
under ett TV-program som kommer att börja sändas på TV 3 den 20 februari.
En känd TV-profil, Harald Treutiger, står bakom programserien som handlar
just om olika Guinness världsrekord.
Hur det hela gick till kan Mikael berätta själv:

"Världsrekord ja, låter stort men när man betänker att en av dom
övriga som också försökte slå världsrekord på samma kväll skulle
bädda en säng snabbare än 28 sekunder så kanske det låter lite
udda. Det är ju inte så att man hoppade 8,96 i längd direkt. Ett
världsrekord är dock ett världsrekord. Det hela skedde i lördags kväll
(3 februari) i SVT dramas lokaler. Jag skulle egentligen gjort det på
måndagen innan men p.g.a. den stukade tummen på domarkursen så
var det helt omöjligt att göra det då. Linnea (som var min kontakt på
tv) blev helt bedrövad och slet sitt hår när jag ringde på söndagen
och talade om att jag inte kunde. Går det att flytta sa jag. Ska försöka
sa hon. Jamen, lördag blev det istället.

Tummen blev lite bättre för varje dag som gick. Det vart många turer i
den iskalla hinken med vatten och den med det varma. Lördagen kom
och tummen var inte bra. Vad göra? Vika ner sig eller bara ta i och
slå. Jag sa till Linnea att kan inte jag så har jag en kompis som kan
rapa högt. Kanske kan ta honom  istället? Svaret blev inte helt oväntat
ett nej. Alltså bara att ta i!
Vid ankomsten till tv så sa första damen som tog emot mig, är det du
som ska slå betong blocken? Just det sa jag. Vilken dåre sa hon!
Schysst tänkte jag! Annars blev jag väl mottagen, fick en egen loge
värdig en blivande världsrekordinnehavare. Tittade på blocken och
studion, blev sminkad. Örjan Eriksson och Henry Martinez dök upp
som skulle hjälpa mig på plats Och vi satte oss utanför studion och
fikade och tittade på en tv som visade vad som hände inne i studion.
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Dags för repetition! In i studion och hälsade på Harald Treutiger som
är programledare och vi pratade lite om hur det hela skulle gå till, var
vi skulle stå, var jag skulle komma in , vad jag skulle ha på mig,
blockens placering osv. Efter det var det väntan utanför igen medan
dom spelade in resten av försöken. En kvart kvar, dags för värmning.
Ju mer pulsen och adrenalinet gick upp ju bättre kändes tummen. In i
studion igen för en sista justering av block högarna. Då hade
publiken kommit på plats och man började få känslan av att det var
tävling på gång.
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Ut igen medan Örjan och Henry gjorde det sista inne i studion.
Dags för entré, jag kom in genom en portal in till studion och där
mötte Harald mig och vi pratade lite. Domarna från Guinness sa sitt
och sen var det bara att inta startposition. vid första högen. Jag hade
en minut på mig att klara av dom fem högarna som krävdes för att
tangera rekordet. Skulle jag klara även den sjätte och sjunde högen
så skulle det vara nytt rekord. Örjan  skulle gå med mig och hålla koll
på tiden. Domarna räknade ner, 3 2 1 0.

Första högen där det låg ett block gick bra, publiken jublade
redan (dumskallarna) nästa hög låg det två i (sedan ökades det med
en hela tiden). Om jag skulle missa någon hög så var jag tvungen att
sluta slå och försöket var slut. När jag slog femte högen så jublades
det ordentligt för då var rekordet tangerat men när sjätte gick i bitar
då jublades det ordentligt. Den sjunde gick nästan. Det blev en kvar
vilket innebar att den högen inte fick räknas så rekordet slutade på
21. Det förra var på 15, så det blev en förbättring med 6 st.
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Efter blev det blommor och diplom En massa foto och sen var det
klart. Värt att nämnas är att Harald gjorde ett försök på det blocket
som blev kvar och lyckades och blev glad för det.

Jag vill tacka Örjan och Henry för hjälpen samt Speed Power för
sponsringen."

Det är bara att gratulera vår första ITF-Guinness-rekordhållare för ett lyckat
försök. Fortsätt "Birta" att slå hårt. Kanske ett nytt rekord inom kort?
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