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Då har ytterligare en upplaga 
av tävlingen Viking Cup 
International gått till 
historien. Även i år slog 
tävlingen rekord och denna 
gången med drygt 400 
tävlande från 17 länder. Detta 
gjorde att tillsammans med 
pool- och återkvalsystem blev 
det hela 805 matcher som 
avgjordes under tävlingens 
två dagar.  
 
Detta var självklart mycket 
spännande för de flesta men 
det var också mycket 
ansträngande för domarkåren 
som tvingades att jobba 
nästan oavbrutet. Detta 
bevisar återigen att 
engagemang från fler domare 
i landet är välkommet och ett 
måste om vi ska behålla 
ryktet som en av Europas och 
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kanske världens bästa ITF 
tävlingar. 
 
Årets tävling höll mycket hög 
och relativt jämn standard. 
Vid sidan av många 
världsstjärnor fanns också 
många nya ansikten som 
matchade sina mer erfarna 
kolleger inte sällan på jämna 
villkor. Tyvärr uteblev i sista 
stunden den fantastiska 
truppen från Ukraina som fick 
motorhaveri på sin minibuss 
halvvägs till Sverige.  
 
Bland de svenska deltagarna 
var resultaten blandade. 
Medan i nybörjar- och 
mellanavancerad klasser 
klarade vi oss bra blev det 
dessvärre endast en handfull 
personer som kunde hålla 
klassen bland de krävande 
motståndarna i den 
avancerade divisionen. Att 
det var också nästan 3 
gånger fler utländska 
deltagare än svenska gjorde 
inte saken lättare för att 
bevara den Svenska flaggan i 
topp.  
 
När det gäller de nordiska 
länderna har både Norge och 
Finland lyft sina kunskaper 
avsevärt sedan förra åren 
med många duktiga utövare 
både bland seniorer och 
juniorer.  
 
Landet som var mycket svårt 
att missa med sina 
framgångar under tävlingen 
var likt tidigare år Polen som 
hade sina representanter i 
hela 42 finaler (!).  
 
Allmänt var årets Viking Cup 
präglat av en trevlig stämning 
bland alla deltagare. Trots 
ibland mycket tuffa matcher 
var skadestatistiken mycket 
låg vilket bevisar de 
tävlandes höga 
avanceringsnivå.  
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Tävlingen hade i år rekord 
stort antal länder i startfältet. 
De deltagande länder var: 
Belgien, England, Finland, 
Irland, Italien, Kazakstan, 
Malaysia, Norge, Polen, 
Ryssland, Skottland, Spanien, 
Slovakien, Slovenien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland. 
På plats fanns även styrelsen 
för TKD förbundet i Lettland 
som var på vänskapligt besök 
i Skövde. 
 
Årets tävling är över men det 
har redan påbörjats 
förberedelser inför nästa år. 
Allt pekar mot det att nästa 
år kommer bli ännu fler 
deltagare så vår målsättning 
är att kunna genomföra 
tävlingen på 5 mattor. Därför 
vill vi informera redan nu att 
kraven för domare per klubb 
kommer att skärpas 
ytterligare och därför 
uppmanar vi samtliga klubbar 
som är intresserade att 
deltaga i nästa års Viking Cup 
att redan nu planera 
utbildningar för egna domare.  
 
Slutligen vill jag också rikta 
ett stort tack till samtliga 
tävlingens drygt 70 
funktionärer som hjälpte till 
att vi kunde genomföra 
tävlingen på ett professionell 
sätt.
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