Danske Mesterskaber i Taekwondo lørdag den 29/3-2009
Endnu et Dansk Mesterskab i Taekwondo til Varde.

Elisabeth Knudsen og Mikkel Vermehren Theut, der begge forud for DM havde kvalificeret sig til, ved at
vinde hver deres klasse i DM kvalifikationsstævnet, deltog lørdag den 29/3-2009 i De Danske Mesterskaber i
Odense idrætshal.

Klubbens 3 dobbelte danske mester Elisabeth Knudsen var seedet
direkte til finalen pga. hendes tidligere fantastiske resultater.
Finalekampen blev denne gang mod Veronique Kraul, Risskov.
Elisabeth var i den grad tændt og helt på toppen og lagde hårdt ud
fra start og førte efter første omgang med 3 point. Videre med samme
høje tempo i 2. omgang fik Elisabeth scoret yderligere 3 point.
Også i 3. omgang holdt Elisabeth et højt tempo og var flere gange
ved at stoppe Veronique, der kun med store vanskeligheder holdt
hele kampen ud, der endte 8 – 0 til Elisabeth, der dermed har det
4. Danske Mesterskab i hus, og dermed også ligger sikkert i spidsen
for hendes klasse, med direkte adgang til det danske juniorlandshold.

Mikkel Vehmehren Theut vandt suverænt første kamp, semifinalen mod Mathias K. Jørgensen fra Islev.
Allerede fra starten kom Mikkel klart foran på point,som han øgende gennem hele kampen, som han kunne
lukke overlegen med pointføringen 16 - 5. I finalen mødte Mikkel igen Alfred Røttger Rydal fra Holbæk, som
han også vandt over til kvalifikationstævnent.
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Finalekampen startede som sidst med mange finter og hård fight. Da Mikkels ser en åbning sparker han
100% igennem og ville helt sikkert have scoret hvis ikke Alfred helt ureglementeret blokerer med knæet ind
på Mikkels skinneben, og dermed skader Mikkel, så han ikke kan fortsætte kampen. Et røntgen billede viste
dog glædeligvis, at intet var brækket. Det blev således heller ikke i år til et dansk mesterskab, selvom Mikkel
allerde har vundet over netop Alfred, men en sølvmedalje for andet år i træk.

