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Det 64:e IIC - Oulu, Finland
Oulu, Finland - 10-12 juni 2011

Text och foto: Håkan Magnusson 

För första gången någonsin har man i Finland arrangerat en
IIC . Den gick av stapeln under helgen den 10-12/6 2011. 

Vi var fem svenskar från fyra olika föreningar:
- Telge kampsport
- Gripen TKD Strängnäs
- Södermalms TKD Klubb 
- Stockholm ITF
som hade tagit oss till Oulu som ligger ungefär lika långt
norrut som Piteå. 

Åtminstone jag förväntade mig att vi skulle mötas av regn och
en temperatur på runt 15 grader men möttes istället av en
närmast tropisk väderlek som det visade sig även hade flyttat
in i träningshallen. 

Utöver oss fem hade förutom ett stort antal finska utövare
även personer från vitt skilda delar av världen kommit till detta
seminarium, från Irland kom Master Kenneth Wheatley som
bevistade sin sextonde IIC men även utövare från Nepal,
Australien, Frankrike, England och Norge.

Upplägget på den här versionen av IIC var inte mycket
annorlunda jämfört med den jag närvarat vid tidigare även
fast jag upplever att det var en tydligare struktur den här
gången. 

Hela tekniska kommittén var inte representerad då GM
Trajtenberg inte närvarade. Istället hade man bjudit in GM
Kim Ung Lang från Tyskland för att bidra med sina kunskaper
inom framför allt kamp men även i självförsvar vilket jag
upplevde var mycket uppskattat av alla de som fick ta del av
det han hade att erbjuda.

När man tittar på vad som gicks igenom angående den
tekniska biten så upplever jag inte att det var så mycket nytt
avseende hur enskilda tekniker ska utföras. Fokus låg istället
på förtydliganden av applikationerna som finns samt praktiska
övningar vilket flera med mig upplevde som ett mycket bra
sätt att dels prova olika tekniker men även för en ökad
förståelse för syftet med dem. 

Tittar man på organisationen kring själva seminariet så måste
jag ge en eloge till arrangören för ett trevligt bemötande, en
mycket god service och bra arrangerade kringarrangemang. 
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