
Viking Cup International 2001
Skövde - 31/3-1/4.2001

Antal tävlande: drygt 300.
Antal deltagande klubbar: 51.
Deltagande länder: Danmark, Finland, England,
Norge, Skottland, Polen, Tjeckien, Sverige.

Efter många år av arbete både internationellt
och nationellt hamnade Sverige äntligen bland
de länder i världen var sker världsutvecklingen
av ITF Taekwon-Do. Ett av bevisen för det är att
årets Viking Cup samlade på plats många av
världens bästa utövare. Med tanke på att vi
lyckades med detta för andra året i rad betyder
det att det inte är en tillfällighet och att det är
roligt och attraktivt att komma till oss och vara
med i en TKD tävling.

Självklart ökar också kraven i samma takt på
oss både när det gäller arrangemanget och den
tekniska färdigheten hos de tävlande. Det är ett
faktum att det är svårt att ta medalj på denna

tävling men å andra sidan alla de som lyckades med det kan njuta av det ännu mer.
Vill du bli bäst i världen? Mät då krafterna med de bästa i världen, är ett enkelt
recept för att nå framgång i vilken sport som helst.

På plats i Skövde fanns många VM och EM medaljörer med
bland annat det Polska Landslaget som ställde upp i sin
starkaste formation. Med tanke på att det polska herrlaget
är regerande världsmästare och damlaget regerande
europamästare, var motståndet mycket hårt och krävande.
På plats fanns bland annat aktuell världsmästare i -80 kg
Tomasz Idzikowski (Polen) med sin tvillingbror Dariusz
Idzikowski som är aktuell VM 2:a i +80 kg. Bland
deltagarna fanns också en stor del av Finska och Norska
landslaget samt ett komplett Swedish Team.

Även en av världens bästa tekniker var på plats. Efter att ha tagit guld i både
mönster och sparring genomförde polacken Jaroslaw Suska en imponerande
uppvisning. I övrigt är han bland annat 8 faldig Europamästare i mönstergrenen
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samt VM 2:a och senast 3:a i samma gren.

Bästa svenska klubb blev Skövde TKD
Club som hamnade totalt på 3:e platsen,
före Stockholm TKD ITF och Fighter TKD
Club som gjorde sitt första internationella
framträdande och placerade sig på
mycket höga 6:e platsen.

Planer inför nästa års Viking Cup, som
kommer att arrangeras den 6-7 april 2002,
har redan påbörjats och allt tyder på att
det blir en ännu större tävling. Länder
som Argentina, Australien och Brasilien
visade stort intresse för tävlingen redan i

år, men med tanke på att VM i år arrangeras i Italien blev dubbla resor till Europa
helt enkelt för svårt att genomföra.

En intressant nyhet inför nästa års tävling är att den kommer att arrangeras i en helt
nybyggd imponerande sporthall i Skövde centrum med namnet ARENA.

Tack alla domare för hjälp med tävlingen och grattis till alla vinnare.
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