VM Kickboxning Rom 2018

Tidigt på torsdag morgon lämnar vi ett
kallt och regnigt Sverige. Landar i ett något
varmare men regnigare och stormigare Italien.
Som tur var hade vi bokat hyrbil för att ta oss
mellan flygplatsen och den förort där tävlingen
och invägningen skulle hållas. Vårt första mål var
klubben Danilo Boxe, informationen inför VM var
näst intill obefintlig, helt i linje med Italiensk
standard. Halvvägs
till invägningen fick vi
reda på att den var
flyttad till ett café,
arrangören fick
procent på allt som
bantade tävlande
tryckte i sig efter
invägning.
Invägningen klarade
alla och nu var det
dags för mat som vi
hittade på en lokal
liten familjerestaurang,
den brinnande
desserten var för god
för att skippas.
Proppmätta och väl
framme på hotellet i
slotts-stil med magnifik
utsikt över en liten
insjö sov vi gott.

Fredag och det vi trodde skulle vara första
matchdagen, men i god Italiensk stil var det ingen
tävling fredag. Orlando styrde upp ett pass vid
hotelpoolen innan frukost.

Sedan mötte vi upp förbundskapten
Martin och en tävlande från Timrå, Linn med
sin pappa Tomas. Tillsammans knölade vi in oss i
hyrbilen och åkte för att titta på arenan, en skitig,
sliten fäktning- och ishockeyhall, inget var
förberett och klart. Arenan låg 10 min
uppförsbacke från hotellet.

Med en ledig dag passade vi på att titta på
Colosseum och Vatikanen, lite turistshopping och
sedan några rediga pizzor innan det var dax att
sova.

Upp tidigt på lördagen, med en frukost
där kakbordet var större än frukostbordet.

Väl i arenan väntade vi 3 timmar innan
invigningen drog igång, lite kul var att italienarna
glömde Schweiz som snällt stod utanför arenan
och väntade på sin tur att tåga in.
Matchlistor tejpades upp på en vägg och det var
ett sinnessjukt ruffande för att komma fram för
att kunna fota listorna för att sedan kunna se om
det blev några matcher och på vilken matta/ring
matchen skulle hållas, utöver det var det bara att
hålla sig redo och vänta...

Först ut var Philip i Ring 2 mot Christiano Di Paolo
från Italien, bra match av Pilip och han vinner.
I finalen möter Philip ukrainaren, Pavio
Derevianko, som lyckade få in flera fina sparkar.
Philip var inte nöjd efter matchen, men ett VMsilver är bärgat, lagets första medalj.
På tur stod Filippa att kliva in i ringen för att möta
ryskan, Marion Rus. Ryskan lyckades få in många
hårda low-kicks och tog hem matchen, hon tog

senare även hem finalen. Filippa tog sin första
VM-medalj av valören brons.
Nu väntar vi på Noahs första match men
arrangören väljer att bryta och flytta Noahs och
Orlandos matcher till söndagen. Trötta och sega
laddar vi med lite pasta innan vi drog oss tillbaka
för att samla krafter inför söndagens matcher.
Söndag morgon var vi i arenan 09:00 och
vid 11-tiden var det dax för Noas första match.
Noah möter Cosimo Panessa från Italien i ring 1,
Det kan inte gå mycket bättre, 10-0 till Noah och
en liten spya i ringen. Innan finalen blev det lite
kaos, Noah spydde friskt i soptunnan bredvid
ringen och domaren valde att diskvalificera Noah,
den engelske domaren såg det som högst troligt
att Noah skulle spy i ringen igen. Ganska så
besviken och fortsatt likblek i ansiktet var silvret
en klen tröst. Troligen var det nervositet och
spänning som släppte.
Nu var alla matcher i ring klara, dax för Light
Contact på hemtama tatamimattan.
Först ut var Philip, mot ytterligare en ukrainare,
Taras Habarenko, det var inget att snacka om,
Philip tog ganska enkelt hem sitt första VM-Guld i
kickboxning.
På tur var Noah mot skotten Scott Campbell,
inget snack här heller, utan dryga minuten in i
matchen var det klart, Noah ger skotten en fin
höger rakt i planeten och Noah vinner VM-Guld
på teknisk KO. Även Filippa får skotskt motstånd,
Lahra Gould. Matchen slutar till Filippas fördel
och även hon tar sitt första VM-Guld. Samtidigt
drar Orlandos match igång på mattan bredvid,
Orlando möten tysken Richard Brusemann, med
rötterna i ITF Taekwondo. Det hjälpte föga mot
en riktigt laddad Orlando som öste på så tysken
flög över domarbordet, som sedan även fick ta
emot en fint placerad krok som visade sig spräcka
ögonbrynet på tysken som får bryta matchen.
Men en gladare förlorare får man leta efter,
tysken skulle prompt ha en selfie med Orlando
efter matchen. Orlando kammar hem ett VMGuld, det femte för Sverige.
Linn från Timrå, skolad boxare tog hem guld i
Fullkontakt och ett silver i Light Contact.

Länkar
Invigningscermonin
Orlando Roudette, Tyresö Kampsport
Light Contact, -85kg, Senior [Guld]
Philip Korkis, Tyresö Kampsport
Low Kick Light, -60kg, Senior [Silver]
Light Contact, -63,5kg, Senior [Guld]
Filippa Kanka, Tyresö Kampsport
Low Kick Light, -65kg, Senior [Brons]
Light Contact, -65kg, Senior [Guld]
Noah Liljerstam, Tyresö Kampsport
Low Kick Light, -63,5kg, 13-15år [Silver]
Light Contact, -63,5kg, 13-15år [Guld]
Linn Selin Viksell, Ironman Timrå
Full contact, -60, Senior, [Guld]
Light contact, -60, Senior, [Silver]
Kvällen firades med liten skål i Italienskt bubbel
och god mat, sedan satt vi nere vid polen långt in
på kvällen och snackade om helgen och njöt.

Hemresan gick i kaosets tecken även den,
men luttrade som vi var tog vi det med ro, endast
30 min sena landade vi åter på svensk mark.

Guld 5st
Silver 3st
Brons 1st

