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Drygt 100 tävlande vilka
representerade 19 klubbar från
Norge och Sverige deltog i
säsongens första tävling,
Swedish ITF Open, som
arrangerades av Peter Logozar
och Ljungby TKD ITF.

Den tekniska nivån på årets
deltagare var blandad. Medan
det i de lägre avancerade
divisionerna fanns en del som
borde förbättras blev den
avancerade divisionen rena
motsatsen. Trots att det är
tidigt på tävlingssäsongen
presenterade de flesta hög
standard med både teknik och
det taktiska upplägget. Det var
verkligen kul att se många
bland de svenska och norska
utövarna som gjort stora
framsteg sedan förra
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säsongen.

Absolut inte mindre intressant
under årets tävling var
mönstergrenen i den
avancerade divisionen. Till
skillnad från fjolårets
prestation kunde de svenska
utövare glädjas i år med
betydligt bättre resultat. Efter
mycket bra teknik kunde
slutligen finalerna avgöras
endast bland de svenska
deltagarna och detta bland
både damer och herrar.

Ett extra stor tack vill jag som
vanligt dela ut till tävlingens
domare. Utan deras insats blir
ingen tävling möjlig.

Personligen blir jag alltid lite
extra glad varje gång jag ser
bland domarna personer som
tidigare varit med i det
svenska landslaget. Tyvärr
händer detta inte så ofta då i
de flesta fall slutet på
tävlingskarriär betyder också
slutet med TKD. Synd med
tanke på att deras
erfarenheter efter alla år på
den högsta nivån är guld värda
i alla tävlingssammanhang.

En av de personer som trots
sin avslutade tävlingskarriär
inom TKD ständigt finns som
domare på olika tävlingar av
olika nivåer är Pernilla
Johansson. Även denna gång,
trots att bara om några veckor
kommer hon gå en VM-titel
match i thai boxing, hittade
hon tid för att hjälpa sina TKD-
kollegor. Tack Pernilla!

Bästa klubb i tävlingen blev
mycket rättvist Fighter TKD
Göteborg som plockade
medaljer i alla grenar i alla
divisioner. Utan tvekan ett
bevis på ett bra och effektivt
klubbarbete.

Slutligen ett stort tack till
arrangören Peter Logozar för
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en tävling med bra teknik och
fantastisk vänskaplig atmosfär.


