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Det 14:e Världsmästerskapet TKD ITF
Dortmund, Tyskland / 28-31.07.2005
Text: Swavek Dydiszko, landslagstränare

Den svenska truppen till VM 2005. Stående i övre raden från vänster: Örjan
Eriksson (domare), Arto Ala-Häivälä, Andreas Pierrou, Patrik Carlström, Elias
Fanni, Oskar Malaga, Marcus Antonsson, Mikael Birgerson, Robert Andersson
(coach), Håkan Mahnusson (domare). I nedre raden från vänster: Swavek
Dydiszko (coach), Kristina Jelenic, Cecilia Åkesdotter, Lina Ahlström, Mimmi
Oskarsson, Marit Larsson, Petra Dydiszko.

Efter några år av förvirring bland ITF utövare i världen orsakad av Gen. Choi Hong Hi's
bortgång, har årets VM bevisat att den tiden är äntligen förbi och ITF mår bättre än
någonsin. Många tävlande på plats, mycket bra arrangemang med varma åskådare
gjorde att stämningen i den enorma tävlingshallen i Dortmund var fantastisk. Att vara
på plats och uppleva detta var utan tvekan en oförglömlig händelse för de flesta.
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Att tävla mitt i sommaren, och i de flesta fall också mitt under semestern, är inte den lättaste
uppgift. För de flesta utövarna i Sverige säsongen avslutades i början på juni och därefter kom det
tid med sol, bad och vila. För den svenska truppen slutet på den officiella säsongen betydde i stället
början på en lång och svettig uppladdning inför ITF:s största tävling. Trots en del skador i laget
efter en mycket tuff tävlingssäsong var stämningen i truppen på högsta nivå.
Nu när alla tävlingar för denna gången är avklarade, oberoende vilka förhoppningar som varit och
vad resultatet blev, kan jag utan att tveka säga en sak. Som landslagstränare är jag stolt över att
kunna jobba med den svenska landslagstruppen (tävlande, tränare och domare) för deras
helhjärtade uppoffring för Sverige och svensk TKD.
Årets VM var dessutom exemplariskt arrangerat. Att bo som tävlande på "Hilton Hotell" och bli
transporterad hela tiden av tävlingens sponsor Mercedes bilar var knappast det vad man upplevde
under tidigare år. Lägger man till det TV bevakning, mycket bra mat och trevligt bemötande var än
man gick så hamnar VM:et i Tyskland bland de bästa jag har varit med om.
Just det... jag glömde nästan en sak till. Den traditionella avslutningsfesten arrangerades denna
gång mycket originellt i VIP:s avdelningen på världskända Borusia Dortmunds enorma
fotbollsarenan som rymmer hela 80 tusen åskådare. Wow !!!! Att se den arenan mitt i natten med
en öl i handen var en speciell upplevelse, men det kan jag ta i en separat rapport :-)

Här nedan följer en rapport om de svenska insatserna under det 14:e senior Världsmästerskapet i
TKD ITF.

KAMP
Resultatet från både EM och nu från VM säger sitt. Sverige har just nu en potential att vara en av
de bästa nationer i världen i den grenen. Det blir intressant att följa utvecklingen i framtiden.

Damer

Lina Ahlström, -52 kg

Likt EM:et var det Linas första VM i hennes liv. Mycket bra start och direkt vinst
i första matchen mot Cyucyura från Lettland. Tyvärr i andra matchen ställdes
hon mot den suveräna Marzanna Pawlik från Polen som slutligen vann och blev
för andra gången i sitt liv världsmästare i klassen.

Kristina Jelenic, -58 kg

Det var en lite mer nervös Kristina än tidigare. Inte så konstigt med tanke på att
denna gången var hon där som nybliven europamästarinna. Denna nervositeten
präglade sedan alla hennes matcher. Vinst mot Dancheva från Belgien och
därefter Rissanen från Finland. På vägen till final stod en gammal rival, Krycia
Lopez från Tyskland. Efter en jämn match, med en del hjälp från de många
tyska supportrarna på plats och minst sagt konstiga domare gick vinsten till
tyskan. Ett orättvist beslut enligt min mening.
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Marit Larsson, -63 kg

Trots en del bra tekniker räckte det inte för Marit att vinna sin första match mot
Zagoricnik från Slovenien. Marit är fortfarande stundvis lite oförsiktig och det
hämnar sig oftast mycket snabbt.

Cecilia Åkesdotter, -70 kg

Trots en del nervositet klarade Cissi i en bra med ibland lite kaotisk stil först
Louise från Kanada och senare Korneliuk från England. På vägen till final blev
det en mycket jämn match mot slovenskan Sehic som slutligen vann matchen.
Synd med tanke på att det var så nära... Vinnaren i klassen blev Sara Koivisto
från vårt grannland Finland.

Petra Dydiszko, +70 kg

Bara tre veckor innan tävlingen blev Petra sängliggande på grund av en
ryggskada. Trots det bjöd hon på en mycket underhållande match mot en
huvudetlängre Reimer från Canada. I den matchen utdelde Petra också
tävlingens förmodligen renaste spark i huvudet. Hennes rundspark träffade
kanadensiskan så klart att det hördes tydligt i hela hallen. Matchen om
finalplatsen gick dessvärre till kickboxingmästaren, slovenskan Rajher som vann
rättvist slutligen klassen.

Damlag

Efter en tursam framlottning behövde det svenska damlaget
vinna endast sin första match för att komma till semifinalen.
På vägen dit stod för Sverige laget från Kanada. Trots att våra
damer var klara favoriter i denna kamp har entusiastiskt
inställda tjejer från Kanada bjudit på svårt motstånd. Efter
oftast stökiga och ogenomtänkta insatser från vår sida stod
slutligen Kanada som vinnare. Detta var absolut en av de
sämsta insatser det svenska damlaget gjorde på länge som
dessutom kan vara ett skolexempel att man ska inte underskatta sina motståndare. Vinnaren i
denna prestigefyllda grenen blev Polen före Argentina.

Herrar
Patrik Carlström, -63 kg

Efter en rätt kaotisk indelning i matchen mot Furtado från Brasilien kom Patrik
aldrig in i sitt rätta tempo. Det blev slutligen en förlängning av matchen som
tyvärr gav slutligen vinsten till brasilianare.
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Andreas Pierrou, -71 kg

Äntligen! Efter alla år där Andreas missade sina medaljer med hårfin marginal
var det hans dag denna gången. Rätt övertygande klarade Andreas sina
motståndare i följande ordning: Cadle från England, Sanguingni från Italien och
Skinner från New Zeeland. I matchen till final förlorade han tyvärr, efter enligt
min mening mycket orättvist domarbeslut, mot Hodussov från Grekland. Synd
med tanke på att Andreas var under denna mästerskapet absolut den som borde
vinna denna klassen.

Arto Ala-Häivälä, -80 kg

Arto inledde i matchen mot Kim från Uzbekistan mycket kaotiskt. Till slut
skärpte han till sig och vann matchen klart. Näst i tur var det Caballero från
Paraguay. Även här inledde Arto onödigt nervöst som gjorde att en del av
matchen var lite stökig. Som tur var skärpte han sig till slut även denna gång
och det blev klart vinst igen. Betydligt svårare blev det i nästa omgången mot
spanjoren Oliver. Artos nervositet släppte inte heller denna gång. Seg men
konsekvent jobbade han sig till en slutlig vinst. På vägen till final möte Arto sin
gamle rival Daniel Dziala från Polen. Enligt min mening är Daniel absolut an av
de bästa i världen med bländande teknik och extrem distans känsla. Trots det, helt annorlunda till
sina tidigare matcher går Arto in helt koncentrerad och kontrollerar matchen i mycket bra stil. Till
slut vann polacken men slutbeslutet borde vara snarare oavgjort. Hur som helst polacken vinner
inte helt oväntat hela klassen och blir världsmästare för andra gången i rad.

Marcus Antonsson, +80 kg

Det blev en hård motstånd för Marcus direkt från första början. Brasilianaren
Rangel var en duktig fighter och Marcus hade lite svårt att komma åt honom.
Efter relativt jämn match och lite obestämda attacker från Marcus sidan vann
brasilianaren som fick slutligen en bronsmedalj.

Herrlag

Oj... det var en svettig början för det svenska herrlaget. En
förmodligen underskattad motståndare i form av Jamaica i
första matchen blev tuffare än väntat. Trots det våra herrar
skärpte sig och gick vidare. I nästa match ställdes vi mot
Kanada. Trots en del konstiga domarbeslut vinsten gick
slutligen helt rättvist till Sverige. För att komma till kvartsfinal
behövde herrlaget vinna mot Polen. Att Polen är en mycket
svår motståndare visste vi mycket väl med tanke på att vi har
"tur" att ha dem på vår väg nästan på alla stora mästerskap (?). Trots detta bjöd de svenska herrar
på en mycket fin insats som tyvärr räckte inte hela vägen. Det kändes ibland att domarna helst
dömde för polacker när matcherna var jämna. Det blev förlust till slut men denna gången var vi
närmare vinsten än någonsin tidigare. Extra plus i det svenska laget till Oskar Malaga som trots sin
debut vann alla sina matcher. Polen blev slutligen för... 4:e gången i rad (!) världsmästare med
Argentina på andra plats.

MÖNSTER
Tyvärr av ren tidsbrist var satsningen för den här grenen utan tvekan mindre än det man skulle
önska sig. Följande personer representerade Sverige i respektive tävlingsgrenar:
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Mimmi Oskarsson, IV Dan

Att det var Mimmis första framträdande på många år efter knäskadan gjorde
inte presentationer av de svåra mönstrena lättare. Ska man nämna också att i
sin första match mötte hon direkt senare världsmästarinna tyskan Anastasiadou
förstår man att det var svårt att ta hem en medalj.

Petra Dydiszko, III Dan

Trots många medaljer på sitt konto från EM lyckades tyvärr inte Petra fixa
någon medalj på dettaa mästerskapet. Det blev förlust i den jämna matchen
mot argentinskan Ferraro som vann brons i grenen.

Kristina Jelenic, I Dan

Trots att Kristina är ny i den grenen kan hon trots allt bjuda på en godkänd
presentation. Detta bevisade hon genom att vinna sin första match mot
Krasnaya från Lettland. Tyvärr i nästa omgång blev det förlust mot finskan
Heiskanen och det blev inte heller någon medalj här.

Damlag

Ett välförtjänat brons för Sverige! Trots mycket liten tid att
förbereda mönster i den mycket svåra grenen lyckades våra
tjejer att de kan vara bland de bästa i världen. Det blev
vinster mot Finland och Rumänien och förlust mot värdlandet
Tyskland som tränat tillsammans... 2 ggr i månaden under

Marcus Antonsson, I Dan

Marcus var den ende manlige representanten från Sverige som deltog
individuellt i mönster. Trots att Marcus gjorde betydligt bättre mönster än på
senaste EM:et räckte det inte att vinna över Chan från USA som för övrigt
placerade sig slutligen på 3:e platsen.

Herrlag
Även om nivån på herrlagets mönster är en bra bit från
damernas kunde man se en del förbättringar. En klar chans i
framtiden men helt rättvist efter matchen mot Tyskland och
med det samma utan medalj denna gången.
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KROSSTEKNIKER
Krosstekniker är förmodligen den konstigaste tävlingsgrenen. På grund av föråldrade regler räcker
det inte att krossa alla plankor utan man måste också göra det på ett, regelmässigt sätt. Detta
leder till att många, inklusive Sverige, har blivit bortdömda på grund av att domarna ansåg att
tekniken utfördes på "fel" sätt. Det är inte mycket man kan göra åt detta nu men jag vet från säkra
källor att till kommande EM och VM kommer reglerna till denna spektakulära grenen att ses över
ordentlig.
Äntligen...

Damer
Kristina Jelenic, krosstekniker

Kristina har vuxit i sin roll som individuell krossare rätt snabb. Under VM:et
krossade hon allt men hennes Dollyo Chagi underkändes då plankorna gled från
ställningen (?). Synd, då hade hon säkert varit bland de bästa i världen.
Slutligen ingen medalj.

Damlag, krosstekniker

Sverige har absolut just nu den bästa lag i världen i
krosstekniker. Det svenska laget var det enda som krossade
alla plankor. Otroligt nog har domarna underkänd
svenskornas Yop Chagi som enligt min mening var 100%
RÄTT. Tyvärr blev det "endast" silver. Stark jobbat av våra
tjejer.

Herrar
Mikael Birgerson, krosstekniker

Trots att Mikael krossade allt vad han kunde blev han bortdömd på sin Ap Jirugi
och Bandae Dollyo Chagi. Jag skulle skriva en del om det men jag avstår. Det är
inte mycket man ska klaga över spilld mjölk. Hur som helst det blev ingen
medalj för "Birta".

Herrlag, krosstekniker
En del bortdömningar och helt utanför prispallen.
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SPECIELLA TEKNIKER
På grund av att i dagens läge finns det inte någon i det
svenska landslaget som kan överhuvudtaget mäta sig med de
obligatoriska höjder (och tro mig att det är högt) väljer jag
avstå att kommentera de svenska insatser under årets VM.
Hoppas att i framtiden, efter större satsning i klubbarna på
denna grenen, kan jag skriva mer positivt om detta.

DOMARE
Våra svenska domare på plats: Örjan Eriksson och Håkan
Magnusson höll absolut högsta klass och utmärkte sig på sitt
sätt. Bland annat dömde Örjan Eriksson som en ringdomare
en del av de viktigaste matcherna, finalmatcherna.

