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Talent Open 2007 
Den stora utmaningen 
 
I söndags gick 250 deltagare 
ut på ringarna i 
Lisebergshallen. Det var en 
underbar känsla att få ge alla 
barn och ungdomar en arena 
med 5 ringar varav 
centerringen var upphöjd på 
en meter hög scen. Att det 
samtidigt låg i Sveriges 
populäraste nöjesfält dit alla 
hade gratis entré var också 
riktigt kul. 
 
Som tävlingsarrangör var det 
en verklig utmaning eftersom 
Talent Open arrangerades i 
samband med det första 
Svenska mästerskapet i ITF 
Taekwon-Do. Men med stor 
hjälp av tävlingsledning och 
fantastiska funktionärer så 
lyckades vi också att 
genomföra denna enorma 
tävling på åtta timmar. 
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Det fanns mycket bra teknik 
från alla hörn nere på 
tävlingsmattan. Men det som 
imponerar varje år är den 
fantastiska glädje som 
infinner sig varje gång man 
vinner en match. Det känns 
så äkta allting, ödmjukt och 
artigt tar man sina känslor 
och respekterar de regler som 
finns att följa på 
tävlingsmattan. I glädje eller 
tårar så bugar man och tackar 
motståndare, cocher och 
domare. Det mina vänner är 
respekt.  
 
Det bästa som finns är att få 
dela ut deltagarpris till alla 
som efter ihärdigt kämpande 
kommer fram till prisbordet 
utan att fått med sig någon av 
de åtråvärda pokalerna. På 
några sekunder så är allt bra 
igen och det spontana leendet 
lyser upp.  
 
Att som tävlingsarrangör 
behöva välja mellan SM eller 
Talent Open skulle vara som 
att be mig välja en favorit hos 
mina barn. För mig är det helt 
omöjligt, båda tävlingarna har 
gett så mycket och det visar 
verkligen hela den bredd, 
talang och topp som finns i de 
svenska klubbarna.  
 
Ingen hade överlevt denna 
helg utan en fantastisk 
uppoffring av funktionärer 
som hjälpt till att rigga hall, 
stå vakt, fixa mat och springa 
ärenden. Det är de som är 
den verkliga ryggraden i 
arrangemanget. Tack till alla 
som var med och backade 
upp oss från fredag till 
söndag.  
 
Hoppas att vi ses nästa år 
igen. 
 
Robert Andersson 
Tävlingsarrangör
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