Danske Mesterskaber i Taekwondo 2009-kvalifikationsstævne.
2 taekwondo guld til Varde's to kæmpere. Begge er nu kvalifiseret
til De Danske Mesterskaber.
230 kæmpere fra hele landet var samlet til stævnet. Varde
Taekwondo klub stillede med 2 kæmpere. Begge meget erfarne
idet de tidligere har deltaget i DM. Elisabeth har tidligere vundet
DM flere gange. Mikkel har indtil nu opnået sølv ved tidligere DM
men har dog vist sin styrke bl.a. da han vandt den store
internationale WCCT turnering.
På billedet Elisabeth, Tom og Mikkel
Den første, der kvalifiserede sig var Mikkel Theut, der
suverænt vandt sine kampe.
I semifinalen mødte Mikkel, Nick Østerhoff fra Esbjerg,
hvor han fra starten straks kom foran på point og
overlegent øgede føringen gennem hele kampen, der
endte på pointene 13 – 5 til Mikkel.

Mikkel angriber
I finalen mødte han Alfred Rydahl fra Holbæk, som han
knebent har tabt til to gange tidligere. Finalekampen blev
også denne gang en dramatisk affære. Dog var Mikkel
denne gang endnu bedre forberedt og viste sin klasse ved
også i denne kamp at føre alle tre omgange på point. Hver
gang Alfred hentede ind på Mikkel øgede Mikkel ved at
score igen. Med godt overblik, kampgejst og selvtillid
hentede Mikkel således dagens første guldmedalje hjem til
Varde Taekwondo Klub på pointene 15 – 7.

Mikkel på toppen

Klubbens tre-dobbelte danske mester Elisabeth Knudsen var, trods et par måneders pause efter sidste
stævne, i rigtig god form og vandt semifinalen over Janni Chau fra Risskov. En velkæmpende modstander,
der i starten kort kom foran 5 – 3, hvorefter Elisabeth
hurtigt udlignede med spark til hovedet. Derefter holdt
Elisabet konstant 1 til 2 points føring og vandt med 15 –
12.
I finalen mødte Elisabeth, Veronique Kraul fra Risskov.
Her var Elisabeth helt klar og tændt, så hun med hårde
kontante spark lynhurtigt kom pænt foran. Allerede midt i
anden omgang stoppede Elisabeth sin modstander.
Veronika var så mørbanket, at hun måtte trække sig fra
kampen. Dermed sikrede Elisabeth dagens anden
guldmedalje til Varde.
Elisabeth scorer 2 point med spark til hovedet
De to kæmpere ligger nu begge helt i top på den danske rangliste. Mikkel med 10 point, hvor den næste
har 8. Elisabet ligger helt suverænt med 16 point foran nr. 2, der har 7 point.
Kvalifikationsstævnet for hele landet blev afholdt lørdag den 28-2-2009 i Vejle, som optakt til DM i
Taekwondo .
Landets bedste kæmpere var således samlet for at kvalifisere sig til DM. Kun de 4 bedste i hver klasse
(medaljetagerne) blev kvalifiseret og får lov til at stille op til DM den 28/3-2009 i Odense.

