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Text: Swavek Dydiszko, 
landslagstränare 
 
Årets EM arrangerades i det 
soliga Benidorm i Spanien. Till 
skillnad från många andra EM 
fick vi denna gången bo 
mycket bra. Gran Hotel Bali, 
som vårt hem i Spanien hette, 
är nämligen Europas högsta 
hotell med hela 186 meter och 
52 våningar (!).  
 
Den svenska truppen till årets 
EM var av olika anledningar 
mycket bantad men vi 
hoppades ändå hela tiden på 
en del framgångar. 
 
Först i tur under fredagens 
tävlingar var det dags för 
samtliga mönster och kamp i 
tre damklasser. Tyvärr blev 
det inte större framgångar 
denna gång i mönster. 
Visserligen fick vi brons i 
damernas 4-6 Dan klassen 
men den medaljen med lite 
tur fick vi nästan då Mimmi 
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blev tvungen att hoppa av pga 
av skada. Som tur för oss  
lottningen och andras avhopp 
gav oss slutligen bronsmedalj 
ändå. 
 
Det blev inte lika lätt senare i 
mästerskapet. Av de tre 
sparringklasser som skulle 
avgöras under första dagen 
gick vi vidare endast i en. 
Cecilia Åkesdotter avverkade 
den ena motståndaren efter 
det andra och gick till final. 
Där blev det tyvärr förlust mot 
en gammal rival, Joanna 
Paprocka från Polen. 
 
Under andra tävlingsdagen 
skulle avgöras alla andra 
sparringklasser. Trots många 
bra insatser av de svenska 
deltagarna blev det endast en 
person som fick stå på pallen. 
Kristina Jelenic gick trots hårt 
motstånd hela vägen till final. 
Där blev det en mycket jämn 
match mot Ilona Dziala från 
Polen som slutligen vann 
klassen.  
 
Under den sista 
mästerskapsdagen skulle 
avgöras lagmatcher samt 
krosstekniker för damer. I den 
sistnämnda grenen kammade 
Petra Dydiszko hem en 
bronsmedalj till Sverige. 
 
Lagmatcher i sparring blev 
dessvärre mindre roligt. De 
svenska herrarna vann sin 
första match mot Ryssland 
men likt förra året förlorade 
de rättvist strax innan 
medaljplatsen mot Holland.  
 
Mindre rättvist var det med 
våra tjejer. De svenska 
damerna, som var en av 
favoriterna, klarade tyvärr inte 
ens första matchen, mot 
Slovenien. Trots, enligt min 
mening mycket övertygande 
insatser, av någon anledning 
fick många av våra tjejer inte  
uppskattning för sina tekniker 
hos domarna (?).    
 
I årets EM:s eftersnack blev 
det två saker som många 
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klagade väldigt mycket över. 
 
Det första var mattorna som 
mästerskapet avgjordes på. 
Då var de helt nya blev de 
också mycket hala. Detta 
gjorde i sin tur helt omöjligt t.
ex. att förflytta sig snabbt. 
Tack vare det blev en del 
mycket överraskande resultat 
och tyvärr också en del 
onödiga skador. 
 
Andra ämnet som fanns i 
munnen på alla efter 
mästerskapet var det mycket 
svaga domarinsatsen. Det 
känns att den ansvariga rollen 
som domare under EM:et 
delegerades denna gången till 
en del personer med väldigt 
liten internationell erfarenhet.  
 
Även om det är rätt vanligt att 
missnöjda tränare klagar på 
domarbeslut, och det nästan 
alltid efter förluster, kan jag 
oftast vara rätt objektiv ändå. 
Jag känner oftast när våra 
representanter har förlorat 
och det gör jag aldrig en 
hemlighet av. Men tyvärr blir 
det ibland tvärt om då jag 
känner också när inte allt går 
rätt till och att motståndare 
får nästan löjlig "hjälp" på 
sidan om mattan. Jag hoppas 
verkligen att TKD slipper såna 
"medhjälpare" i framtiden.
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