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Den 12 november gick årets
Riksmästerskap i TKD ITF av
stapeln i Mariestad. På plats
fanns deltagare från 17
klubbar som tävlade om
titlarna i fem olika grenar:
kamp, mönster, speciella
tekniker, krosstekniker samt
för första gången i svensk
historia även i lagmönster.

Med tanke på att RM
genomförs endast i en
avanceringsgrupp och att det
utdelas pris endast för första
och andra plats, är denna
tävling lite speciell i Sverige,
då alltid endast en mindre
grupp av tävlande vågar ge
sig i kamp om de högt
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värderade titlarna.

Trots det var jag glatt
överraskad att det var så
många yngre, mindre
avancerade utövare som
ställde upp. Även om den
tekniska nivån i de flesta fall
var fortfarande en bit från det
som krävs för att lyckas
internationellt var det inget fel
på kampandan och
entusiasmen.

Lagmönster blev mycket
uppskattat och allt pekar åt
det att den tävlingsgrenen
stannar för gott inom
Riksmästerskapets ramar.

Slutligen vill jag ge en eloge
återigen till alla domare som
ställde upp och gjorde
tävlingen möjlig. Personligen
respekterar jag mycket högt
dessa personer och då även
att en del kanske för första
gången i sin karriär medverkar
i en tävling där mer än två
grenar genomförs. Hantering
av denna typ av tävling skulle
säkert uppskattas mycket av
de flesta domare inom
framtida domarutbildningar.

Bästa utövare i tävlingen blev
bland damer Marit Larsson
från Uppsala och bland herrar
Jonas Loft från Skövde.
Bästa klubb blev för andra
året i rad Skövde TKD Club.

Nu är det bara att ladda inför
RM 2007 som kommer
förhoppningsvis att arrangeras
återigen på en ny och
spännande plats någonstans i
Sverige. Kom igen
klubbledare, vänta inte för
länge och ansök om
arrangemang innan någon
annan gör det före er.
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