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Robert Andersson 4 Dan, mannen bakom Talent Open.

När man för några år sedan
startade ITF tävlingar för de
yngsta, enligt nya
tävlingsregler, anade man
förmodligen inte att på så kort
tid kommer det vara en av de
mest populära tävlingarna i
Sverige. Efter förra årets succé
som Talent Open gjorde med ca
300 deltagare bestämde man
sig för att i år dela tävlingen på
två delar. Den första, som
avgjordes i helgen i Torslanda,
deltog endast miniorer och
yngre juniorer, med andra ord
alla under 15 år. Samtliga
juniorer kommer ha sin tävling
nästa år i mars då Fighter Cup
kommer avgöras i Göteborg.

Mannen bakom hela idén om
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tävlingar för de yngsta är
instruktören i Fighter TKD
Göteborg, Robert Andersson.
Det är tack vare honom och
hans medarbetare som svensk
TKD ITF idag kan tävla mot
varandra på ett professionellt
sätt med alla unga talanger. Att
tävlingen lägger en grund för
sporten i framtiden i vårt land
råder det ingen tvekan om.

I årets Talent Open, som
arrangerades i Torslanda, deltog
drygt 150 deltagare från 15
klubbar. Det roliga i årets
tävling var att efter nästan 400
matcher i kamp och mönster
samtliga deltagande klubbar,
med ett undantag, tog medalj.
Detta tyder på att den tekniska
nivån i landet börjar jämna ut
sig och vinnare i respektive
klasser kan komma från vilken
klubb som helst.

Tack för alla domare som
arbetade i Torslanda denna dag.
Det var extra kul att se en del
(tyvärr inte alla)
landslagsmedlemmar som
ställde upp för sina yngre
kollegor och dömde deras
matcher. Man kunde se många
glada ansikten som tyckte att
det var extra spännande att
tävla och bli bedömd av en
landslagsidol.

För alla de som missat årets
tävling kan jag säga bara en
sak, ni har missat en underbar
uppvisning av svensk ITF TKD
framtid.
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