
Flernationslandskamp
Warszawa, Polen -  24-26 mars 2006

Av: Swavek Dydiszko, coach

Kristina Jelenic startade säsongen med två finaler under landskamperna i Polen.

Sveriges landslag i Taekwon-
Do ITF har sedan många år
tillbaka varit inbjudna att
deltaga i olika landskamper
arrangerade av det polska
Taekwon-Do förbundet. Inte
helt oväntat stod Sverige på
gästlistan även i år. Årets
landskamp mellan bästa
utövare från England,
Finland, Polen, Ryssland,
Tyskland, Ukraina och
Sverige arrangerades två
gånger i två olika städer i
centrala Polen. Den första
landskampen avgjordes den
24/3 i staden Ciechanow
medan den andra den 26/3 i
Polens huvudstad Warszawa.

Landskamperna i Polen är
mycket kända bland TKD-
folk som en av de mest

Kvalmatcher. Alexander Leonov, -54 kg från Ryssland in action.

www.itfsverige.se



krävande tävlingarna som
finns inom ITF. Dels därför
att motståndet alltid är
mycket krävande, dels
därför att tävlingarna är
alltid genomförda efter
principen alla-mot-alla.

Något som utmärkte årets
landskamp från de tidigare
åren var den helt otroliga
tekniska nivån av större
delen av deltagande
utövare. Finalen i klassen
-71 kg mellan Igor
Maksimenko från Ukraina
och Michal Dziubicki från
Polen var en av de bästa
matcher jag har sett
någonsin i TKD historia.
Även om jag skulle försöka
berätta vad som hände
under denna match hade jag
förmodligen inte ens kommit
i närheten av den
dynamiken och extremt
höga tekniska färdigheten
bland de tävlande. Mycket
bra !!!

De svenska insatserna under
årets landskamp var
blandade. Med tanke på att
det var den första tävlingen i
år var de flesta lite "rostiga"
men med tiden gjorde de
bättre och bättre ifrån sig ju
längre tiden gått. Slutligen
blev det följande resultat:

Landskamp 1
Ciechanow 24/3
Guld
Kristina Jelenic, -58 kg
Silver
Lina Ahlström, -52 kg
Cecilia Åkesdotter, -63 kg
Marcus Antonsson, +80 kg
Brons
Petra Dydiszko, +70 kg

Landskamp 2
Warszawa 26/3
Silver
Kristina Jelenic, -58 kg
Cecilia Åkesdotter, -63 kg
Petra Dydiszko, +70 kg

Grzegorz Jezak, -80 kg från Polen in action i kvalmatcher

Finalen i klassen -80 kg mellan
Grzegorz Puzon, Polen och Andrey Pasechnik, Ukraina
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Den svenska truppen till
årets landskamp i Polen
bestod av:

DAMER
-52 kg Lina Ahlström, Skövde
-58 kg - Kristina Jelenic,
Fighter Gbg
-63 kg - Cecilia Åkesdotter,
Stockholm TKD ITF
-70 kg - Marit Larsson,
Uppsala
+70 kg - Petra Dydiszko,
Skövde

HERRAR
-63 kg - Patrik Carlström,
Ljungby
-71 kg - Jonas Loft,
Skövde
-80 kg - Oskar Malaga,
Frölunda
+80 kg - Marcus Antonsson,
Stockholm TKD ITF
+80 kg - Jorge Rodriguez,
Ljungby

DOMARE
Håkan Magnusson, Södertälje
Daniel Salomonsson,
Uddevalla
Rajko Karan,

COACHER
Swavek Dydiszko,
Skövde
Robert Andersson,
Fighter Gbg
Arto-Ala-Häivälä,
Student Sthlm

Enastående finalen i klassen -71 kg mellan
Igor Maksimenko, Ukraina och Michal Dziubicki, Polen

Svenska domare under landskampen. Från vänster:
Rajko Karan, Daniel Salomonsson och Håkan Magnusson.
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