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Av: Swavek Dydiszko, arrangör

Den 8-9/4 avgjordes i Skövde
årets Viking Cup International.
Med 400 deltagare från 48
klubbar och 14 länder på plats
blev det den största Viking
Cup upplagan någonsin!
Följande länder deltog i årets
Viking Cup: Belgien, Finland,
Irland, Italien, Japan, Kanada,
Norge, Polen, Ryssland,
Skottland, Sverige, Tjeckien,
Tyskland och Ukraina.
Det blev totalt 800 matcher
som avklarades under
tävlingens två dagar.

Att arrangera en tävling av
denna storlek är ingen lek.
Det fick vi i Skövde TKD Club
erfara i år. Trots att i samband
med tävlingen arbetade ca 60
personer var de flesta helt slut
när tävlingen var över. Därför
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vill jag börja min kommentar
med ett enkelt tack till alla
tävlingsfunktionärer för allt
arbete de har lagt på årets
Viking Cup.

Trots den fysiska utmatningen
känner jag mig mycket stolt
över det att en tävling av en
sådan kaliber finns just nu i
Sverige. Det kändes så kanske
lite extra i år då jag upplevde
för första gången sen Viking
Cup startades (1998) att de
flesta svenska deltagare,
domare och klubbledare bjöd
på en liten extra dropp av
entusiasm kombinerad med
ansvarsfull inställning och
professionell hantering av allt
förarbete. I många fall kändes
det till och med att vi är långt
före många andra länder där
ett annorlunda tävlingssystem
eller tävlingsblankett var
plötsligt ett stort problem.

Bedömningen om tävlingen
var dåligt eller bra lämnar jag
till dem som varit där. Det är
mycket svårt att bedöma en
tävling som man själv varit
med och arrangerat, men jag
tror att de flesta deltagarna
trivdes bra. Jag kan i alla fall
poängtera att den tekniska
nivån på de flesta matcher var
mycket hög och det var en
riktig julafton för alla TKD ITF
entusiaster.

Under tävlingen har också
varit närvarande några
speciellt för detta tillfälle
inbjudna gäster och dessa var:
Tadeusz Loboda -
President för den europeiska
organisationen AETF samt
president för Polish TKD
Association.
Master Per Andresen -
Ledare för nordens största
TKD organisation, National
TKD Norway.
Tord Gustafsson -
Kommunstyrelsens ordförande
i Skövde.



Emir Dizdarevic -
Ordförande för Svenska TKD
Förbundet.
Thomas Sjödin -
Innehavare av det första TKD
svartbältet i Sverige.
Ferenc Böö -
Generalsekreterare för STF
samt innehavare av det första
2 Dan graden i Sverige.

Slutligen vill jag passa på att
rikta ett stort tack till samtliga
domare som jobbat under
årets Viking Cup. Det är på
grund av deras professionella
arbete alla kunde avnjuta
match efter match under två
långa dagar. Jag vill också
tacka alla klubbledare som på
ett professionellt och
ansvarsfullt sätt hjälpte till
med att anmälningar och
registreringar gick i år mycket
smidigt. Till slut vill jag också
gratulera alla tävlande till
fantastiska insatser och
exemplariskt uppträdande.
Detta verkligen markerades av
många, särskilt av de inbjudna
gästerna.

För att sammanfatta årets
tävling väljer jag att citera
delar av ett  brev jag har fått
efter tävlingen från det första
(1972) TKD svartbältet i
Sverige, Thomas Sjödin:
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Knivsta 060411

Hej Swavek!

Ett mycket varmt tack för att vi fick vara med om Viking Cup!
Att få vara med och uppleva den fina stämningen och träffa alla trevliga
representanter för TaeKwonDo både i Sverige och övriga länder var fantastiskt.
De tävlande bjöd på mycket hög standard och spektakulära matcher och det var kul
att se att även Sverige har så hög internationell klass på sina tävlande. (Ferenc och
jag brukar säga att så bra som vi var det blir dom nog aldrig, där får vi nog ändra
oss) :-)

Den välvilja vi kände gick inte att missta sig på, alla ville att vi skulle trivas, ingen
nämnd ingen glömd! Hälsa alla och framför vårt tack!

Det du och de andra inom svensk TKD gör för arten är något mycket fint och viktigt.
Jag tycker ni är ett mycket fint exempel och bra föredöme för andra som utövar
kampsport! Jag känner mig oerhört stolt över att få vara en del av det ni skapat och
fortsätter att utveckla.
Jag hoppas att vi kan fortsätta hålla kontakten och sist men inte minst, kan jag på
något sätt hjälpa dig med något så tveka inte, hör av dig!

Hälsningar

Thomas och Gabi Sjödin
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