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Text och foto: Swavek Dydiszko

För första gången på länge, 
arrangerades en öppen. 
allsvensk ITF tävling i 
stockholmsregionen. Bakom 
tävlingen Svea Cup 2007, som 
vände sig till barn, ungdomar 
samt färgbältes seniorer, stod 
Student TKD Klubb från 
Stockholm samt Tong Il TKD 
Klubb från Södertälje med 
sina instruktörer Arto Ala-
Häivälä och Håkan Magnusson 
i spetsen.  
 
Räknar man bort elittävlingar i 
form av Riksmästerskap som 
arrangerades i den regionen 
var ITF tävlingsaktiviteten de 
senaste åren mycket sparsam 
och begränsad till som mest 
regionala utövare. Inte minst 
därför hoppas många ITF 
entusiaster att tävlingen Svea 
Cup kommer i framtiden blir 
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en återkommande tradition 
likt andra ITF tävlingar i landet. 
 
I den första Svea Cup som 
arrangerades denna gång den 
13/5 i Wasa Sporthall i 
Södertälje deltog ca 130 
tävlande från 14 klubbar. Ett 
extra stor tack till klubbledare 
från Frölunda/Partille/Kärra, 
Fighter Gbg/Torslanda samt 
Skövde som trots långt 
avstånd hälsade på i 
Södertälje med varsin buss 
full av tävlande och 
supportrar. Synd bara att lika 
mycket stöd fick inte tävlingen 
av alla klubbar i sin egen 
region. Hoppas att det ändå 
handlar endast om en liten 
ovana och i framtiden får vi  
på kommande Svea Cup se 
betydligt fler deltagare från 
detta område.  
 
Trots sin debut klarade sig 
arrangören för Svea Cup 2007 
bra och bortsett några små 
problem blev tävlingen mycket 
lyckad med en bra och varm 
TKD-atmosfär.  
 
Även den tekniska nivån var 
bra och många matcher bjöd 
på riktigt fina tekniker. Ett 
extra plus måste jag ge till 
några bland de yngsta 
deltagare som trots sin låga 
ålder och erfarenhet kunde 
presentera ett helt otroligt 
behärskande av ibland mycket 
avancerade tekniska och 
taktiska kombinationer.  
 
Som vanligt vill jag också rikta 
ett stort tack till alla domare 
som tog sin tid och jobbade 
under tävlingen. Extra 
uppskattning vill jag ge till 
några domare som ingår 
också just nu i den svenska 
landslagstruppen. Trots sin 
tunga träningsprogram inför 
kommande VM om 3 veckor 
hittade de tid och ställde upp 
för sina kollegor. Följande 
landslagspersoner jobbade 
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som domare eller coacher 
under Svea Cup 2007: 
 
Arto Ala-Häivälä, arrangör  
Petra Dydiszko, coach 
Marit Larsson, domare 
Oskar Malaga, domare 
Maja Sköld, domare 
 
Ett mycket trevligt inslag i 
tävlingen var också den 
officiella uppskattningen med 
en imponerade chokladask 
som arrangören bjöd vår nya 
europamästarinnan Marit 
Larsson på. Ibland kan små 
saker betyda så mycket... 
 
Bästa klubb i tävlingen blev 
Skövde före Frölunda och 
Student TKD Stockholm. 
 
Mer foto > 
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