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Text och foto: Patrik Malmenklev

För en vecka sen kom jag tillbaka från en
arbetsrelaterad resa till Sri Lanka, där jag för andra
året passade på att träffa och träna med Mr. Cyril
Anthony. Mr. Anthony är lite av en dold kändis bland
många som tränat Taekwon-Do länge och även om
han idag har 6 Dan titulerar de flesta honom med
Master då han tog sitt 6 Dan redan 1990. Mr Anthonly
har tränar Taekwon-Do i över 40 år och det var
mycket spännande att få chansen att träna i en av
hans klubbar bl.a. tillsammans med hans son och
dotter (3 resp. 2 Dan) och få en inblick i deras
Taekwon-Do vardag.

Sist jag var nere på Sri Lanka såg jag att det fanns en
stor brist på träningsmaterial så i  år tog jag med en
sponsortrunk med dokboks, skydd, suspar, tandskydd
och mycket annat gott och blandat från Robert
Andersson på Matsogi Sports. Det var förstås mycket
uppskattat av klubben, och ett stort tack riktas tillbaka
till Robert. 
Jag passade även personligen på att skänka två nya
doboks till Mr. Anthony och hans son, som planerar att
gradera sig till 4 Dan i Indien nästa år.

Då Sri Lanka Taekwon-Do Associasion tillhör en annan
ITF organisation passade jag på att göra reklam lite
för vår egen fantastiska organisation, och med GM
Paul Weiler´s välsignelse sträcka ut en inbjudande
hand. Jag kommer inom kort att skriva till Sri Lanka
Taekwon-Do Assiciasion och be dom att officiellt
ansöka om inträde i vår ITF organisation.

Det är alltid stort att resa och träffa nya människor
som lever och andas Taekwon-Do på samma vis som
vi gör, och man känner alltid att vi är en stor glad
familj. Jag kan varmt rekommendera Sri Lanka som
resmål då det inte är lika överexploaterat som många
andra ställen, även om ni inte väljer att träna
Taekwon-Do där.  :-)

Taekwon,
Patrik Malmenklev
Kärra Taekwon-Do ITF, Sweden
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