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Text: Swavek Dydiszko,
landslagstränare
Årets EM arrangerades mellan
den 16-18 maj i staden
Wroclaw som ligger i
sydvästra Polen. I årets EM
deltog ca 500 deltagare från
31 länder. Sveriges
deltagande i tävlingen började
mycket olyckligt redan några
veckor innan avresan då hela
3 personer blev tvungna att så
över tävlingen på grund av
skador. I övrigt alla
förberedningar inför tävlingen
gick bra så förväntningarna
var höga.
Under tävlingens första dag
avgjordes alla mönster samt
större del av juniorernas
kamp. Sverige fick denna dag
2 bronsmedaljer och båda
genom Sofia Loft som tog
medalj i både mönster och
kamp. Josefine Tolf kämpade
väl men förlorade sin första
match efter en mycket jämn
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kamp mot Tjeckien. Intressant
var också utvecklingen i
damernas 3 Dan där redan i
första matchen blev gruppens
”finalmatch” där Petra
Dydiszko mötte Joanna Lipa
från Polen. Matchen blev
mycket jämn men efter
förlängning vann polskan med
minsta möjliga marginal.
Polskan klarade sedan
resterande matcher mycket
övertygande.
På lördagen var det dags för
individuell kamp samt krossoch speciella tekniker.
De svenska insatserna under
denna dag var mycket
blandade. På damsidan
Kristina Jelenic och Cecilia
Åkesdotter vann övertygande
sina kvalmatcher och blev
slutligen klara för final i varsin
viktklass. Marit Larsson fick
slutligen brons i –70 kg
klassen och Petra förlorade sin
första match mot aktuella EMoch VM-mästarinnan Sabina
Sehic från Slovenien.
På herrsidan i –63 kg klassen
vann Emil Thoresson sin första
match men efter lite onödiga
och inte helt genomtänkta
attacker förlorar han i andra
matchen mot Robert Schell
från Tyskland som slutligen
tog silver i klassen.
Även Oskar Malaga i +80 kg
tog vinst i första matchen
genom WO men trots bra
insatser förlorade han nästa
match mot veteranen och
världsstjärnan Dariusz
Idzikowski från Polen. De
andra svenska
representanterna Patrik
Carlström (-71 kg) och Arto
Ala-Häivälä (-80 kg) förlorade
sina första matcher mot
respektive Rumänien och
Ryssland. Junioren Johan
Johansson vann sina inledande
matcher mot Bosnien
Hercegovina och England men
förlorade i kvartsfinalen mot
Maksim Tserashonak från
Vitryssland som slutligen vann
klassen.
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Det blev inte heller några
större framgångar för Sverige
i kross- eller speciella tekniker.
Under kvällens finaler blev det
2 stycken silver till Sverige då
Kristina Jelenic (-58 kg)
förlorade mot Julia Cross från
Scotland och Cecilia
Åkesdotter (-63 kg) som efter
mycket jämn match blev
tvungen se Joanna Paprocka
från Polen som vinnare.
På söndag avgjordes
lagmatcher. De svenska
damerna jobbade mycket fint
och vann rättvist sina
kvalmatcher mot Irland och
Finland och var med det
samma klara för final. Det
svenska herrlaget vann sin
första match mot mycket
duktiga Rumänien men
förlorade efter förlängning mot
Holland. Lite synd då matchen
kunde man utan tvekan vinna
men det fattades under denna
tävling det ”lilla extra” i det
svenska herrlaget. Holland tog
slutligen silvermedalj. De
svenska damer mötte i finalen
återigen Polen och lyckades
inte heller denna gång
besegra dem utan tog istället
hem en mycket stark
silvermedalj.
Det slutliga resultatet för
Sverige blev 3 silver och 3
brons som är definitivt ett bra
resultat men långt ifrån det
potential som de svenska
deltagarna egentligen har.
Tyvärr inte alltid planer från
alla träningspass blev
genomförda och de som
lyckades med det fick
omgående mycket bättre
resultat. På den fronten kunde
de svenska herrarna lära sig
en hel del av sina kvinnliga
kollegor under detta
mästerskap.
Fler foton >
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