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3:e European Cup
Polen, Lublin 10-11/10 2009

Text och foto: Swavek Dydiszko

Det Svenska Landslaget under European Cup 2009. I bakre raden från vänster: Robert 
Andersson (coach), Fredrik Roudette, Marit Larsson, Patrik Carlström, Oskar Malaga, Madeleine 

Palmersjö, Peter Logozar (domare).I främre raden från vänster: Emil Thoresson, Arto Ala-
Häivälä, Josefine Tolf, Cecilia Åkesdotter, Maja Sköld, Kristina Jelenic, Petra Dydiszko, Swavek 

Dydiszko (coach).

Den 10-11 oktober 
arrangerades i den polska 
staden Lublin den 3:e 
European Cup i TKD ITF.  
 
European Cup är en öppen 
tävling för både klubbar och 
lands/organisations 
representationer. Till skillnad 
från EM får i varje klass fler 
än en deltagare från 
respektive klubb, organisation 
eller land tävla. Under 
European Cup kan även 
färgbälten deltaga i en 
separat division.  
 
På startfältet under årets 
European Cup fanns ca 420 
deltagare från 17 länder. Det 
Svenska ITF Landslaget 
deltog i tävlingen med 12 
tävlande. 
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Sverige fick 2 guldmedaljer i 
den högst avancerade 
divisionen. Kristina Jelenic 
gav ingen chans till sina 
motståndare och bokstavligen 
krossade alla som hamnade i 
hennes väg i kamp -58 kg. 
Petra Dydiszko gjorde lyckad 
debut i  mönsterklassen för 4-
6 Dan vilken hon slutligen 
vann. 
 
Det blev även 3 stycken 
bronsmedaljer i den 
individuella tävlingen. Oskar 
Malaga hade lite otur i 
inledningen men slog sig 
sedan rätt säkert till 3:e 
platsen i klassen +80 kg. 
Efter flera veckors förkylning 
lyckades även Cecilia 
Åkesdotter ta hem bronset i  
-63 kg klassen. Tredje 
bronset tog Marit Larsson i 
mönster för 2 Dan.  
 
Även i lagsparring gick det 
bra för svenskarna. Damerna 
tog bronsmedaljen efter att 
ha besegrats av det mycket 
starka finska landslaget. 
Bättre gick det för herrarna 
som gick till final men 
förlorade efter mycket jämn 
och hårt match mot ett polskt 
lag. Silver till Sverige. 
 
De flesta i landslaget gjorde 
en del fina matcher men 
bland de som utmärkte sig i 
det svenska laget mest var 
utan tvekan Kristina Jelenic 
som under denna tävlingen 
helt enkelt inte hade någon 
motståndare som kunde klara 
henne överhuvudtaget. En 
annan person som borde få 
också en klapp på axeln är 
Josefine Tolf. Även om det 
inte räckte denna gång för 
henne hela vägen gjorde hon 
mycket bra matcher i -58 kg 
klassen spetsade med bred 
teknisk repertoar. Värd att 
nämna här är att detta endast 
är Josefines andra säsong 
som senior. 
 
Från Sverige fanns också på 
plats i Polen en liten grupp 
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deltagare från Frölunda, 
Uppsala samt Södermalm 
som plockade hem en 
guldmedalj. Detta genom Kim 
Amprazis från Frölunda TKD 
Klubb som vann -52 kg 
klassen för färgbälten. 
 
I övrigt var tävlingen bra med 
bra motstånd. Då tävlingen 
genomfördes med 
återkvalsystemet blev det 
dessvärre utdragna 
tävlingsdagar men å andra 
sidan det är inte heller något 
nytt. Något som var absolut i 
toppklass var en del 
uppvisningar under finalgalan 
och då menar jag inte TKD 
uppvisningar. Några 
uppvisningar i gymnastik och 
akrobatik utförda på lite 
annorlunda sätt blev en riktigt 
häftigt upplevelse. 
 
Och sist men absolut inte 
minst... 
Om man skulle utdela 
medaljer till domarna så 
skulle jag utan tvekan utdela 
en stark guldmedalj till den 
ende svenske domaren på 
plats, Peter Logozar, som 
gjorde en kanon domarinsats.
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