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Efter många år av arbete på 
olika nivåer kunde jag 
äntligen ha den ära att den 17 
november 2007 medverka på 
de första officiella Svenska 
Mästerskapen i Taekwon-Do 
ITF. Det är utan tvekan en 
milstolpe för svensk TKD ITF 
som förhoppningsvis kan göra 
att ITF TKD kan betraktas i 
framtiden som vilket idrott 
som helst. 
 
Värden för det första 
historiska SM:et var Fighter 
TKD Klubb i Göteborg med 
dess ledare Robert Andersson, 
4 Dan i spetsen. Platsen för 
mästerskapen var 
Lisebergshallen som 
arrangören lyckades förvandla 
till en riktig TKD arena med 3 
stycken ringar och massor 
med TKD motiv. Lägger man 
till det att den centrala ringen 
var upphöjd på en scen 
förstår man att det var många 
timmars arbete av 
förberedelser i hallen innan 
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tävlingen startades. 
 
På grund av det att i den 
typen av tävling finns endast 
en avanceringskategori, 
brukar inte så många av de 
svenska utövarna våga ställa 
upp i kampen om de 
värdefulla titlarna. Desto mer 
respekt borde alle visa till de 
personer som denna dag kom 
till Göteborg för att mäta sina 
krafter med andra. Startfältet 
i årets mästerskap var mycket 
blandat. Utöver vår elit fanns 
också på plats många nya 
ansikten som ville prova sina 
tekniker. Kanske just därför 
var nivå på kvalmatcher 
mycket varierande och trots 
mycket vilja från utmanarna 
var det fortfarande en del 
kvar för att lyckas. Trots det 
var det säkert en nyttig 
erfarenhet som i kombination 
med effektiv träning hemma 
kommer att ge resultat förr 
eller senare. 
 
Mästerskapen avslutades med 
en finalgala i kamp. Alla de 
som tror att finaler är de mest 
avvaktande och med det 
samma mest tråkiga 
matcherna måste i det här 
fallet omvärdera sina åsikter. 
Finalerna under årets SM var 
absolut på högsta nivå med 
mycket fart och teknik. Det 
blev också en del tuffa tag 
och då och då var det någon 
som ofrivilligt blev sittande på 
mattan efter just den perfekta 
träffen från sin motståndare.  
 
Trots alla hårda matcher och 
inte sällan stor nivåskillnad 
blev SM 2007 helt fri från 
allvariga skador. Detta kan vi 
tacka ett bra och genomtänkt 
tävlingsreglemente för, samt 
den professionella 
domarkåren som jobbade 
under tävlingen.  
 
Slutligen vill jag utdela 
tävlingens ris och ros: 
 
Tävlingens ros vill jag 
tilldela alla domare, coacher 
och tävlande för ett mycket 
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professionellt arbete. Trots 
mycket heta känslor i 
matcherna var det aldrig 
något dåligt uppträdande vare 
sig på eller utanför ringen. 
 
Tävlingens ris vill jag ge alla 
de instruktörer i vår 
organisation som väljer vid ett 
sådant tillfälle att sitta på 
läktare som vanliga åskådare 
utan att bidra till 
arrangemanget något 
överhuvudtaget. Att några av 
dem dessutom kan samtidigt 
kritisera det ena och det 
andra bakom ryggen på sina 
kamrater, som jobbar hårt på 
tävlingsarenan hela dagen, 
gör saken ännu tråkigare. 
Skärp er! Vill ni ändra något 
så börja jobba för att förändra 
det men sluta gnälla fegt 
bakom ryggen på andra!   
 
Själv njöt jag verkligen denna 
dag av att vara en del av det 
historiska arrangemanget. Jag 
kan säga öppet till alla att jag 
är stolt att jag kunde bidra 
med något till att de första 
officiella Svenska 
Mästerskapen i Taekwon-Do 
ITF kunde gå till historien som 
en fantastisk TKD fest. Detta 
kommer utan tvekan vara en 
av de saker som jag kommer 
värdera mest i mitt TKD liv 
framöver. 

Fler foton >
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