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INTA Open 2010 - många medaljer till Sverige
Dublin, Irland 13-14 mars 2010
Text: Arto Ala-Häivälä
Foto: Markus Känngård

Vårkänslor på Irland
Det blev sammanlagt 15 tävlanden och en coach som åkte helgen 13- 14 mars till Dublin, Irland för att tävla på
INTA Open. Våren hade absolut nåt Irland då det var soligt med ca 10 grader varmt.
Tävlingen drog sammanlagt ca 600 tävlanden från åtta länder; Sverige, Norge, Irland, Belgien, Tyskland, England,
Wales och Scotland. Även om tävlingen var något kaotisk försämrade detta inte de svenska insatserna. Vanligtvis
finns det scheman och lottning på plats på de flesta tävlingar men här fanns absolut ingenting, som tur fanns i alla
fall mikrofon och högtalare så att man fick lite information.
Bortsett från tävlingsarrangemanget så hade tävlingen hög nivå när det gäller fighters. Många kända profiler från
ovannämnda länder fanns på plats, bl a tre fd världsmästare; Matt Cadle, (2007) och Neil Ernest (2003) och
Rhiannon Ernest (2003). Men även en regerande världsmästare Luke Woods (2009) fanns på plats. Kontaktnivån
var precis som det ska vara på avancerad internationell nivå, inte för mesigt utan när det smällde så smällde det
på riktigt. I - 80kg klassen delades endast ett minus poäng ut av ca 30 matcher.
Lördag
Under lördagen tävlade alla juniorer och Sverige hade på plats en junior, Niklas Marmheden från Frölunda TKD
Klubb. Tyvärr blev det ingen medalj för Niklas i mönster men desto bättre gick det i kamp. Niklas gick som ett
spjut igenom hela tävlingen. Med taktiska förbättringar match för match kunde Niklas vinna hela kategorin för
juniorer +70kg.
Söndag
Under söndagen tävlade alla seniorer och tävlingen startade med mönster. Sverige hade sex personer som tävlade
i mönster men tyvärr blev det inga medaljer i mönster denna gång. Hem och slipa inför EM.
Efter mönster fortsatte tävlingen med kamp där de flesta ställde upp. Kamptävlingen gick i pool - system vilket
betyder fler matcher än bara en. Först ut var herrar - 65kg där Andreas Uppström och Emil Thoresson deltog. Stor
och tuff klass med många bra utövare. Både Emil och Andreas gjorde bra ifrån sig men tyvärr räckte inte detta
ända till medalj.
I - 60 damer hade Sverige hela fyra tävlanden. Klassen hade ca 20 tävlanden så det blev en del matcher. Efter alla
kval stod både Marit Larsson och Kristina Jelenic i varsin semi- final. Tyvärr förlorade Marit sin match men Kristina
gick vidare till final som hon kontrollerade till 100% och vann klassen - 60kg.
Nästa kategori - 71kg herrar var intressant med två svenska deltagare Markus Känngård från Gnesta TKD Klubb och
Sandro Frennesson från Uppsala TKD. Även här många matcher och till slut en i semi- final av de svenska
deltagarna. En ok match för Markus men tyvärr räckte inte det vägen. En brons i denna kategori till Sverige.
+60kg damer, ca 10 personer, med Cecilia Åkesdotter och Åsa Nordin från Sverige. Cecilia som verkade vara den
lättaste av alla deltagare i denna kategori var även den snabbaste av alla och mer eller mindre med sin snabbhet
körde över de flesta motståndare. Guld till Cecilia och brons till Åsa.
- 80kg herrar där jag själv ställde upp var en av de största klasserna med ca 25 personer. Det blev en del hårda
matcher i denna kategori. Till slut var jag i semi- final som jag förlorade rättvist mot vinnaren av klassen. En
bronsmedalj till Sverige.
I +80kg herrar fanns en person från Sverige, Fredrik Roudette. Av alla de svenska deltagare måste jag ändå krona
Fredrik som den som lyckades bäst. I hans matcher såg vi det mesta av övningar landslaget tränat på de senaste
åren, samt är han den som använder flest tekniker med sin breda repertoar. I vissa matcher kändes det som att
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Fredrik var dubbelfotad, dvs använde både höger och vänster ben lika mycket. Med både teknik och taktik spelade
Fredrik ut många av sina motståndare. Även bandae dollyo chagi satt perfekt i några matcher. Mycket roligt att se
att det gick hela vägen för Fredrik denna gång genom att ta hem guld +80kg.
Efter kamp var det dags för både kross och specialteknik. Sverige hade några personer i dessa kategorier där vi
dominerade helt. Guld i för Marit Larsson i specialteknik och guld för Cecilia Åkesdotter i kross. Guld för Markus
Känngård i specialteknik.
Slutsummering för de svenska insatserna:
Guld
Niklas Marmheden, +70kg JUNIOR
Fredrik Roudette, +80kg
Cecilia Åkesdotter, +60kg
Kristina Jelenic, - 60kg
Marit Larsson, specialtekniker
Cecilia Åkesdotter, krosstekniker
Markus Känngård, specialtekniker
Brons
Marit Larsson, - 60kg
Åsa Nordin, +60kg
Markus Känngård, - 71kg
Arto Ala - Häivälä, - 80kg
Värt att nämna är att alla finaler vi hade vann vi…
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