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Riksmästerskap i TKD ITF är
utan tvekan en speciell
tävling. Detta kanske beror
på det att det är den enda
tävlingen under året som
innehåller samtliga fyra ITF:s
tävlingsgrenar: kamp,
mönster, kross- och speciella
tekniker och dessutom tävlar
man i mästerskapet endast i
en avanceringsdivision. Med
andra ord syftet med
tävlingen är att ta fram de
bästa i Sverige på respektive
grenar. Matcherna i sparring
genomförs alltid enligt
principen "alla mot alla" där
de tävlande kvalar fram till
titelmatcherna.  Med andra
ord endast 1:a och 2:a är de
officiella placeringarna i
kamp på ett ITF RM. På

RM 2:a i speciella tekniker Anders Gleby från Uddevalla.
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grund av de rätt tuffa kraven
är oftast RM den tävling som
drar till sig en mindre grupp
tävlande, i jämförelse med
andra tävlingar.

Årets RM arrangerades för
första gången i historien av
en relativt nya klubb i vårt
land, Bohusläns TKD Klubb
med Daniel Salomonsson, 2
Dan i spetsen. Trots att det
var det första arrangemanget
i klubbens historia klarade
klubben uppgiften mycket
bra och årets RM i Uddevalla
kan man utan tvekan placera
bland de bättre genom
tiderna.

Som alltid bjöd årets RM på
en del överraskningar. T. ex.
för första gången i historien
(tack vare nya ITF:s regler)
fick man se tävling med
högre än 4 Dan grad utövare.
För de som var på plats i
Uddevalla var utan tvekan
finalen i mönster mellan
Håkan Hansson, Frölunda och
Peter Logozar, Ljungby en av
de mest intressanta
punkterna i tävlingen. Inte
minst därför att båda
herrarna innehar graden 5
Dan och dessutom
presenterar mycket hög
teknisk nivå på sina tekniker.

Ett annat intressant inslag
under mästerskapet i
Uddevalla var blandningen av
gamla erfarna fighters som
har hittat tillbaka till
tävlingsarenan och enorm
stor grupp av nya, unga
utövare som kämpade sig
fram med stora framgångar.
Bland veteranerna måste
man först och främst nämna
utan tvekan den enda
kvinnliga utövare i Sverige
med 4 Dan, Mimmi Oskarsson
från Skövde, som efter 4:års
uppehåll på grund av en
allvarig skada gjorde en
lyckad come back och vann

Patrik Carlström från Ljungby, RM 1:a denna gången i -80 kg.

Riksmästarinna 2005 i krosstekniker, Petra Dydiszko från Skövde.
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klassen -58 kg.


