To kæmpere – to medaljer - Guld og Bronce til Christian og Elisabeth

Varde havde Guld og Bronce med hjem fra
Danmarks største internationale stævne
WCTT, hvor der i år var 318 deltagere fra
hovedsagelig europæiske nationer.
Varde Taekwondo Klub deltog i weekenden
i Wonderful Copenhagen Taekwondo
Tournament i Valbyhallen, med 2 kæmpere.
Christian Høj Meier og Elisabeth Knudsen,
der henholdsvis vandt Guld og Bronce.

Christian Høj Meier, der var med til hans første
internationale stævne, i drengeklassen Middle op til 66 kg,
vandt en velforfortjent guldmedalje, efter at han i
finalekampen besejrede Burak Yilmaz, Gladsaxe
overlegent på point 8 – 2.
Christian, der også vandt det seneste Talent stævne i
foråret, har dermed cementeret hans position blandt de
bedste i klassen.

Vores tredobbelte danske mester Elisabeth Knudsen i junior dameklassen Middle - 63 kg
leverede som sædvanlig nogle flotte kampe. Den indledende kamp mod Anna Machova,
fra det Tjekiske landshold vandt Elisabeth overbevisende med sikker styring af kampen
gennem alle 3 omgange, selvom pointsføring sluttede på kun 3 - 2.
I kvartfinalen mødte Elisabeth den Norske kæmper Ingrid Enachescu, fra Team Heimdal,
Norge. Det blev en tæt kamp gennem alle 3 omgange, hvor Elisabeth havde en svag
føring i første omgang. I anden omgang lykkedes det Elisabeth komme foran på point med
2 - 1. Føringen holdt til slutningen af tredie omgang hvor Ingrid er heldig og får scoret et
point. Det stressede Elisabeth, der følte sejren indenfor rækkevide, så meget, at hun
forcerede, hvilket desværre kun resulterede i, at Ingrid fandt en åbning for endnu en
scoring. Kampen endte således med 3 - 2 til Ingrid og Elisabeth måtte nøjes med en
tredieplads.Ingred blev senere klassens guldvinder.

Teamet foran Valby Hallen midt under stævnet.
Se også www.taekwondo.dk:
Udenlandske kæmpere dominerede ved årets WCTT
Over 300 kæmpere deltog i Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament i weekenden. Niveauet på
stævnet havde i 2008 fået endnu et nøk opad og dermed også konkurrencen for de danske kæmpere. Dette
faktum kunne aflæses af resultatlisten, hvor der i år kun er 6 danske vindere i seniorklasserne.
Den danske EM-bronzevinder Suraset Singsorn, Rødovre fortsatte den positive udvikling fra forårets EM og
sikrede sig en klar sejr i –58 kg klassen. Endvidere sikrede en anden landsholdskæmper Lennart Theilgaard
sig guld i –72 kg klassen. På spindesiden leverede et af de bedste kvindelige talenter i dansk taekwondo
Charlotte Bjelke fra Esbjerg en flot sejr i –51 kg klassen.
Trods lyspunkter i enkelte klasser skal man helt ned på 4. pladsen i holdkonkurrencen for at finde det bedste
danske hold Nørrebro med 21 point. Holdkonkurrencen blev vundet af Heimdal, Norge med 47 point foran
Lubelskie, Polen med 28 point og med Malmø, Sverige på tredjepladsen med 24 point.
Dansk Taekwondo Forbund har værtskabet for VM 2009 der afholdes i København.

