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Foto och text: Swavek Dydiszko

En oförglömlig upplevelse fick 
de ca 100 deltagarna i 
träningsseminariet med 
Jaroslaw Suska 5 Dan, en av 
världens mest kända Tul-
utövare, 14 gånger 
Europamästare och 2 gånger 
Världsmästare.    
 
Jarek, som han kallas av sina 
vänner, presenterade på ett 
seminarium i Skövde den 9-11 
februari konsten TKD i den 
högsta bemärkelsen. Ingen av 
de ca 100 deltagare från 
Norge och Sverige var 
oberörda av den enorma 
tekniska skicklighet som 
presenterades. Teknik som i 
vissa stunder uppfattades som 
helt omöjlig att utföra av de 
flesta presenterades av Mr. 
Suska med en perfekt 
precision som endast kan 
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jämföras med en legendarisk 
schweizisk klocka. Lägger man 
till det en extrem dynamik 
som ibland liknade ett 
kanonskott får man en känsla 
av något helt overkligt, något 
absolut extremt.    
 
Under drygt 12 timmars 
träning presenterade Jarek 23 
av ITF:s mönster samt sina 
favoritövningar som utvecklar 
sparkteknik. Det 24:e 
mönstret, som heter Tong Il, 
ville han inte demonstrera 
med förklaring att det passade 
inte honom som innehavare 
av 5 Dan att demonstrera 
detta då mönstret skall enligt 
ITF:s graderingskrav 
presenteras av innehavare av 
6 Dan under deras gradering 
till den första mästargraden, 7 
Dan. Personligen har jag 
bevittnat Tong Il Tul i perfekt 
utförande av Jarek för några 
år sedan, men då var det på 
direkt order av själva Gen. 
Choi Hong Hi under ett av 
hans många seminarier.    
 
Trots att en del övningar 
under seminariet var riktigt 
tuffa var stämningen bland 
alla deltagare helt fantastisk. 
Jag kan tänka mig att för 
många var det just då kunde 
man se för första gången i 
deras liv TKD på en sådan 
extremt hög nivå och 
dessutom på nära håll. Och 
just kanske därför var antalet 
foto- och videokameror i 
samma omfattning som man 
ser endast i samband med 
kända idolbevakning. Kul!    
 
Själv känner jag Jarek sedan 
väldig många år tillbaka och 
lika lång tid var jag alltid lika 
imponerad av hans skicklighet 
och personliga harmoni. Hans 
enorma ödmjukhet trots alla 
titlar och berömmelser är 
exemplarisk. Trots alla år och 
den tiden som gjorde, och gör 
oss fortfarande, äldre och 
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äldre är han fortfarande 
samma person som han alltid 
varit. Utan tvekan en sann 
TKD förebild för oss alla, en 
virtuos av TKD som tycker att 
en dag i hans liv utan TKD är 
en förlorad dag (citat från 
seminariet).     
 
Hoppas att vi får tillfälle i 
framtiden att gästas av honom 
igen…    
 
P.s. Min personliga utmärkelse 
skulle jag vilja utdela till 
Anders Holmberg, 
huvudinstruktör från Se-Jong 
TKD Klubb i Floda, som trots 
sina 49 år kämpade stenhårt 
under SAMTLIGA träningspass 
under seminariet.  Bra jobbat 
Anders!  
 
Deltagande klubbar: 
NORGE 
- Oslo Öst 
- Trondheim 
SVERIGE 
- Ale  
- Fighter Gbg  
- Floda  
- Frölunda  
- Kärra  
- Lindome  
- Ljungby  
- Mariestad  
- Partille  
- Skara  
- Skövde  
- Stenungsund  
- Stockholm  
- Student Sthlm  
- Södertälje  
- Torslanda  
- Uddevalla  
- Uppsala  
- Värnamo  
 
Mer foto >
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