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Svenska framgångar på World Cup
Brighton, England, 3-7 oktober 2012

Text och foto: Markus Wittebo 

Redan på eftermiddagen den andra oktober startade resan mot
World Cup i Brighton, England.

Svenska klubbar som representerades var Skövde (1
tävlande), Mariestad (1 tävlande), Partille (4 tävlande),
Jönköping (5 tävlande) och Frölunda (25 tävlande). Lägger
man därtill supporters, domare och coacher så var det ett 50-
tal svenskar som på ett eller annat sätt bidrog på plats på
tävlingarna. Imponerande!

Efter en resa som tog lite längre tid än befarat så
inkvarterades vi på respektive hotell. Några som hårdbantade
för att klara viktklasserna satt hungriga och tittade på medans
övriga fick en sen middag på kvällen.

På onsdagen var det dags för registrering och invägning. Detta
var nog första gången som det gick upp för många av oss
vilket gigantiskt arrangemang årets World Cup var. Tyvärr
verkade även arrangören bli något överväldigad och som
vanligt tog hela proceduren mycket längre tid än vi trott och
hoppats. Resten av dagen ägnades åt vila, lätt träning och att
äta ikapp för de som gått på diet. 

Torsdag
Första tävlingsdagen började med en invigning och i samband
med detta annonserades att Master Ellis från England
graderats till IX Dan. Därefter tog tävlingarna vid och första
dagen fokuserades på Tul och Specialteknik för svartbälten och
Sparring för färgbälten. I Tul var det starka insatser men det
räckte inte till några medaljer då många hade lite ”stolpe ut” i
sina matcher. Bättre gick det då i Specialteknik då Mikael
Birgersson knep sitt (första) Guld i höga Yop Chagi för herrar
svartbälten +46år efter imponerande hoppning och flera
höjningar! Även Jönköping tog ett Guld i samma Specialteknik
för damer färgbälten genom Zdenka Sekerija. 

Slutligen blev det två brons i Sparring, det ena till Mihir
Chouhan som tog brons i klassen färgbälten herrar -58kg och
det andra till Zdenka Sekerija i klassen färgbälten damer -
52kg.
Tyvärr hade arrangören missbedömt tidsåtgången för
Specialteknik varför flera klasser flyttades till lördagen.

Fredag
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På fredagen var det omvända roller då färgbältena tävlade i
Tul och svartbälten i Sparring. 
I Sparring fanns det många medaljchanser och tillslut blev
facit ett brons till Håkan Hansson i herrar svartbälten 36-45år
-78kg samt Peter Johansson i samma kategori fast viktklassen
+78kg. Extra spännande var att två personer kvalificerat sig
till Lördagens finaler!

Lördag
Lördagen var finaldagen för individuell sparring och Tul (samt
ett antal flyttade klasser i Specialteknik).
Dagen började mycket bra med två Guld (Mattias Waller i
Sparring herrar svartbälten 36-45år -78kg samt Mikael
Birgersson i herrar svartbälten +46år +78kg. Mattias final var
som ett välskrivet filmmanus med förlängning och avgörande i
”First point winner” medans Mikael avgjorde i utklassningsstil
med komfortabel ledning genom hela matchen.
På Specialtekniksidan togs ytterligare medaljer genom Guld till
Mikael Birgersson (hög apchagi herrar svartbälten +46år) samt
brons till Anton Hansson (färgbälten herrar 15-17år).
Slutligen tog Zdenka Sekerija sin tredje medalj, denna gång i
hög apchagi för färgbälten damer.
Under kvällen genomfördes utvalda finaler inför en mycket
entusiastisk publik i ett mycket genomarbetat och proffsigt
arrangemang. 

Söndag
Tävlingarnas sista dag hade Lagtävling (Sparring och Tul) samt
Kross på programmet. Sverige hade 4 lag på plats. 3 i
Sparring och 1 i Tul.

Dagen inleddes med ett silver till Håkan Hansson, Patrik
Malmenklev, Peter Bladh, Mattias Waller, Mattias Hoffman och
reserv Peter Johansson i klassen 36-45år svartbälten herrar.

I lagsparringen gjorde samtliga lag starka insatser och speciellt
skall nämnas att Partilles lag gick längst (till  andra omgången)
med ett lag bestående av endast 3 personer). Starkt även om
inget lag var med i medaljstriderna.

Sist på söndagen så mottog Mikael Birgersson priset som
bästa manliga utövare (+46år) med ett facit på 3 Guld! 
 
När World Cup nu summeras så känns det som en lyckad
tävling och en riktigt kul resa för alla deltagare. Vi kan
konstatera att de nya klasserna för 36-45år samt +46år inte
fylls av föredettingar utan tvärt om har gott om mycket
duktiga utövare som lätt hade kunnat konkurrera om medaljer
i yngre klasser också. Trotts en del missar på arrangörssidan
så ges helhetsintrycket ett gott betyg. Detta var det största
ITF-eventet som någonsin hållits. Tävlingarna gick på 10
mattor, 2500 deltagare inkl coacher, registrerade supporters,
domare etc., matcherna sändes live på webben, 45 länder
deltog och så vidare…

Vi ser att konkurrensen är hård, World Cup är en tävling som
alla vill vinna och det finns inga lätta divisioner eller matcher.

Sist men inte minst fanns det ytterligare en svensk på plats
att omnämna: Anders Holmberg deltog som ende svenske
domaren och utförde arbetet med den äran och erhöll beröm
från bl.a. Grand Master Bos. Sort tack för en viktig och
mycket väl genomförd uppgift!

Medaljfacit blev tillslut:
5 Guld (4 Frölunda, 1 Jönköping)
1 Silver (Frölunda)
6 Brons (3 Frölunda, 3 Jönköping)

2014 går World Cup på Jamaica och det var många i den
svenska truppen som redan började titta i sina kalendrar och
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räkna på resekostnader. Vi hoppas fler tar chansen och följer
med!
 
Markus Wittebo, V-Dan, 
Frölunda Taekwon-Do Klubb
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