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Norges TKD historia är lika
gammal som svensk och likt vårt
land tränar man där i dag TKD
under olika former och stilar.
När det gäller ITF så vet
förmodligen inte många att vårt
grannland är ett av de länder i
Europa som satt tydlig prägel för
organisationens uppbyggnad
under dess början. Bland annat
var det just i Norges huvudstad
Oslo som man i juni 1979
grundade den europeiska
organisationen för ITF med
namnet All European TKD
Federation (AETF).

Officiellt är ITF representerat i
Norge av en organisation med
namnet ITF TKD Norway där en

gammal vän till många svenska
instruktörer Ray Nicolaisen, 6

Master Per Andresen, 7 Dan Norge och Swavek Dydiszko, 6 Dan
Sverige.
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Dan är president. Jag är mycket
glad att berätta för alla att så
småningom kommer förmodligen
norsk ITF utöka antal
medlemmar mycket kraftigt.
Detta tack vare det att även
Norges största TKD organisation
National TKD Norway (NTN) är
just nu i slutskedet av
förhandlingar om medlemskap i
ITF. Denna organisation, som
har valt att under senaste åren
stå utanför alla internationella
förbund, leds från första början
tills i dag av en ITF pionjär,
Master Per Andresen, 7 Dan och
i dag är NTN den absolut största
TKD organisation i Norge med
hela 7000 medlemmar.

Under den gångna helgen, på ett
personlig inbjudan från Master
Andresen, fick jag den äran att
besöka NTN i samband med
organisationens Norska
Mästerskap som avgjordes i det
vackra Bergen. Det vad jag såg
på plats skulle imponera på
många TKD ledare i världen.
Tänk er ett nationellt
mästerskap med hela 370
deltagare som kämpade på 7 st
mattor. Lägger man till det att
på varje ring fanns en
elektronisk utrustning för
domare med tryckknappar i
stället för traditionella papper då
förstår man att NTN har lyckats
med utveckling av sin
organisation mer än många
andra.

Jag blev också överraskad av en
annan händelse. Bland domare
som jobbade under tävlingen
hittade jag många gamla ITF
tävlingsveteraner som jag kände
från förr. T.ex fanns där en av
världens bästa kvinnliga utövare
på 80-talet Trude Hoff Leirvik
som bland annat har på sitt
konto guld medalj i både
mönster och sparring från VM i
Grekland 1987 samt en av
världens bästa utövare på den
tiden i speciella tekniker, Hans

Det elektroniska domarsystemet.

Trude Hoff Leirvik, en kvinnlig TKD legend.

www.itfsverige.se



Jörgen Helmersen.

Min vistelse i Norge var utan
tvekan en härlig upplevelse som
jag kommer ha i minnet under
lång tid framöver. De norska
utövarna kan vara förebilder för
många med sin inställning till
konsten TKD. Under de dagar
jag var i Bergen har man där
inte endast tävlat i TKD. Det
kändes att de flesta bokstavligen
andades med TKD, dess filosofi
och andliga mål. TKD fanns helt
enkelt i luften.

Jag önskar alla norska TKD
utövare, oberoende av
organisationstillhörighet, lycka
till i framtiden.
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