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Vår färd startade den 4 
september i Stockholm. Vi 
samlades 18:45 utanför Viking 
Line terminalen för att ta 
båten över till Finland och 
därefter till bila till 
Tammerfors/Tampere.  
 
När vi anländer vid ca 10:30 
till tävlingsplatsen håller de 
finska utövarna på att tävla i 
mönster, de gör upp om 
landslagsplatserna inför 
kommande VM! Efter 
mönstertävlingen var det dags 
för kamp. Eftersom det var en 
del som hoppat av tävlingen 
pga skador så var det några 
klasser som slogs ihop. 
 
Först ut var damer -52kg där 
Sverige inte hade några 
utövare med sig. Oavsett detta 
blev det en del tuffa 
sammandrabbningar. I final 
möttes Paulina Heiskanen och 
Heli Karjalainen, båda två 
rutinerade utövare där Paulina 
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mycket teknisk medan Heli 
mycket fysisk. Vinnare -52kg: 
Heli Karjalainen, Finland. 
 
Nästa Kategori -71kg herrar, 
där -63kg och -71kg hade 
slagits ihop. Det var 
sammanlagt 10 tävlanden i 
denna klass så det blev en del 
matcher. Inte vilka matcher 
som helst utan det smällde på 
ordentligt, vi pratar om EM och 
VM nivå på kontakten. I början 
märkte man att det var lite 
ringrostigt bland flera av 
utövarna men vartefter så 
började det släppa och det 
blev bättre och bättre matcher 
hela tiden.  
 
En mycket bra match var semi-
finalen mellan Andreas 
Uppström och Joonas 
Helassalo där Andreas 
egentligen går -63 och Joonas -
71. Ingen ville ge sig och 
plockade poäng efter poäng 
med mycket teknik. Efter 
fulltid stod det lika. 1 minut 
förlängning och det stod lika 
igen. Då blir det som vanligt 
"sudden death". Genom bra 
förflyttningar kunde Andreas 
hålla sig undan utan att bli 
träffad och till sist sätta ett 
samtidigt slag med bakre 
handen mot huvudet då 
Joonas flerplacerade en 
yopchagi. Alla domarflaggor 
kom upp. En liten rysare kan 
man säga. I Finalen skulle 
Andreas möta den mest 
tekniske utövaren i denna 
klass Ismo Mäkinen, 3-faldig 
världsmästare i mönster. 
Tyvärr sparkade Ismo in i en 
armbåge i matchen innan så 
han kunde inte fortsätta 
tävlingen ut. Vinnare -71kg: 
Andreas Uppström, 
Södermalms Taekwon-Do 
Klubb. Efter herrar var det 
damer igen. Denna gång -63kg 
som var ihopslaget med -58kg. 
Denna kategori hade 
sammanlagt sju tävlanden där -
58kg damer var i egen pool 
och -63kg damer i den andra 
poolen.
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 Även här var det lite ringrostigt i början med sedan blev det bättre och bättre. En tjej som 
imponerade mycket var en -58kg rödbälte tjej från Finland. Mycket fin Taekwon-Do av henne, 
bra rörelse, bra taktik och mycket 3-poängare genom bra dollyos, absolut nån att se upp för i 
framtiden. Denne tjej vann både tul och kamp på senaste Viking Cup i rödbältesklassen så det 
säger en del. Det var många tuffa matcher även här och tillslut stod Marit Larsson och Anja 
Kärki i Final. Det räckte inte hela vägen för Marit denna gången. Vinnare -63kg: Anja Kärki, 
Finland. 
 
Nästa herrkategori var herrar -80 som var ihopslaget med +80kg. Sammanlagt nio tävlanden. 
Man kan säga att om det inte smällde innan så började det hända saker nu. Precis som det 
andra kategorierna så visade sig att dessa herrar var också ringrostiga (även jag själv som 
skriver detta). Det blev en del tuffa matcher med lite blåtiror, tandflisor, ja allt som tillhör en 
tuff kamp. De som säger att ITF Taekwon-Do är mesigt...så säger jag "welcome". En som 
imponerade var Niklas Marmheden som endast är 16 år. Mycket tuff stil och klarade av flera bra 
motståndare utan några stora komplikationer. Tyvärr räckte det inte för Niklas hela vägen men 
med rätt dos av bra träning kommer han gå långt, allt handlar bara om viljan. I final möttes 
Oskar Malaga och Arto Ala-Häivälä (jag som skriver). En mycket tråkig final, säkert den sämsta 
för dagen men detta för att vi känner varandra rätt bra, mötts ett antal gånger och båda vet 
nästan vad som kommer att hända. Vinnare: Oskar Malaga, Frölunda TKD. 
 
Sista kategorin för dagen var damer +70kg. Det var 3 utövare i denna kategori där bla Nyyti 
Korolainen som tagit några EM-medaljer sista åren var med. Det blev lite dueller även i denna 
klass. Vinnare: Nyyti Korlolainen, Finland. 
 
Efter slutsummering stod Finland som vinnare av landskampen med 19 poäng mot Sveriges 16 
poäng. "No hard feelings" för det, det kommer fler tillfällen. Det viktigaste med sådana här 
tävlingar är inte att vinna, utan att träna. Ett perfekt tillfälle för att träna på att tävla samt att 
pröva olika tekniker och kombinationer. Vi behöver fler sådana här tävlingar för att lära oss mer, 
på alla nivåer. För att bli mästare måste man träna och inget slår ringvana. 
 
Ett stort tack till alla svenska tävlanden som visade mycket bra Taekwon-Do anda samt ett stort 
tack till finska förbundet samt Tammerfors TKD Club som arrangerade denna tävling. Även ett 
stort tack till två svenska domare, Håkan Magnusson och Kristian Nisula som gjorde ett 
värdefullt jobb. 
 
Resultat i klasser: 
Damer  
-52 kg 
1. Heli Karjalainen, FIN 
2. Pauliina Heiskanen, FIN 
3. Hanna-Mari Seppälä, FIN 
3. Tiia Kiviranta, FIN 
 
-58/-63 kg 
1. Anja Kärki, FIN 
2. Marit Larsson, SVE 
3. Ronja Ek, SVE 
3. Aino Juvonen, FIN 
 
+70 kg 
1. Nyyti Korolainen, FIN  
2. Åsa Nordin, SVE  
3. Taina Riekkinen, FIN 
  
Herrar 
-63/-71 kg  
1. Andreas Uppström, SVE  
2. Ismo Mäkinen, FIN  
3. Markus Känngård, SVE  
3. Joonas Helassalo, FIN  
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-80/+80 kg 
1. Oskar Malaga, SVE  
2. Arto Ala-Häivälä, SVE  
3. Frederik Roudette, SVE  
3. Matthias Schönning, SVE
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