
JKA World Cup 2011 Thailand 

                           
Domare/Coacher: 

Ted Hedlund, Björn Grünstein, Kent Rantzow, Bengt Sonesson, Miroslav Unic 
Tävlande:  

Gülsah Akdag, Armina Barakovic, Victor Bull (Uros Milosavljevic), Phoung Do, Nicklas Finh, 
Arnela Husic, Ibrahim Husseini, Krzystof Kasprzak, Johanna Lind, Andre Lindqvist, Beatrice 

Lindqvist, Andreas Schliker 
Måndagen 15 augusti 2011 starta JKA Swedens resa mot JKA World Cup I Thailand. 
Laget från södra Sverige mötes upp i Köpenhamn, där en glad överraskning vänta. 

 
JKA Sweden hade  tillsammans med JKA Danmark egna incheckningsdiskar. 

Efter ca 10 timmars flygning mötes laget från södra och norra Sverige upp i Bangkok.  
 

 
 



Från Bangkok blev det buss till hotellet i Jomtien, där vi installera oss och mer eller mindre gick i koma, 
då ingen hade sovit på över ett dygn. 

 
Onsdag 17/8 

Eftersom tävlingen börjar först på torsdag bestämde laget sig för att åka på en sightseeing i Bangkok. 
De blev besök av olika tempel och buddha statyer.  

 
Den här Buddha statyn var gjord av fem ton rent guld. 

Det ingick även en båt tur på floden som går genom Bangkok. 

 
Här fick vi se hur befolkningen levde i hus precis vid floden. Husen stod även i vattnet. 

Efter gemensamt beslut avslutades kvällen på ett stort shopping center i Bangkok. 
Efter detta var det dags att bege sig till hotelet, då Ibrahim skulle tävla dagen efter. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Torsdag 18/8 
Då var JKA World Cup 2011 igång. 

 
Hallen var väldigt rymlig, bestående av sex mattor att tävla på. 

Samt fyra stycken uppvarmningsmattor. Laget gjorde här sitt första träningspass. 
Mycket vatten gick åt, trots att AC:n gick på högvarv. 

Det märkes dock att Sverige var på gång. 
Alla gjorde sitt bästa och gjorde det här till ett bra träningspass. 

Dagen bjöd även på en att Ibrahim gick upp i tävlingen. 

 
Han gjorde en väldigt snabb och enkelt första match. 

Vilken han vann efter ca 30 sekunder med två snabba wazari mot en engelsk man. 
Nästa match vart mot en thailändare. Denna visa sig vara strået vassare. 

Ibrahim bjöd på bra motstånd och var inne på de båda poäng situationerna. 
Detta bådar gott för hans framtida tävlingar. 

 



Fredag 19/8 
De some skulle göra kata åkte tidigt på morgon tillsammans med Miroslav för att träna innan han börja 

döma. Övriga laget åkte med tuk tuk (10 personer) till tävlingshallen. 
Idag kördes finalerna för juniorerna, där japanerna dominera kraftigt. 

Det svenska landslagetlaget blev hårt drillade av Landslags Coach Grünstein. 
Efter en och en halv timme var laget redo för att möta morgondagen. 

 
Laget avsluta med att fylla på väskedepån och äta lite mat. 

Detta avslutades med en tuk tuk tur till hotelet (14 personer). 
 

Lördag 20/8 

 



Då var det dags för seniorerna att göra entre i tävlingen. 
Den här gången fick vi åka buss till tävlingen och laget fick en egen buss. 
Unikt för den här tävlingen var att de körde lag kata och lag kumite först. 

Detta ledde till att det blev riktigt härlig stäming i hallen och inom det svenska laget. 
Förstt för Sverige var damers lag kumite (Armina, Arnela, Beatrice och Gülsah). 

Första motståndet var laget från Sydafrika. 
Både Arnela och Gülsah vann sin matcher, vilket avgjorde matchen och Beatrice kunde ha siktet inställt 

på nästa match. 
Sverige vidare med 2-1.Nästa motståndare var Thailand.Här fick Sverige det lite tuffare. 

Thailändarna hade som hemmanation lite fördel med domsluten, men som alltid har domaren alltid rätt. 
Thailändskorna vann till slut med 2-1. 

Nästa på listan var herrarnas lag kumite (André, Andreas, Krzystof, Nicklas, Victor). 
Thailand tog först lednigen med 2-0. Sverige lyckades vinna nästa match och hade här tänt nytt hopp. I 

fjärde matchen gick Sverige in hårt och tog första poängen. 
Thailändaren blev här väldigt taktisk av sig och gick in i kontringsläge, vilket de tyärr gjorde väldigt bra 

och kunde vinna fjärde matchen. 
Här var Sverige chanser för avancemang bort. Femte matchen gjorde dock Sverige bra och kunde 

snygga till siffrorna till 3-2. 
En väldigt tight match där Thailand fick kämpa hårt för att gå vidare. 

Nästa punkt på schemat var damernas kata (Armina, Arnela, Beatrice, Johanna). 
Armina fick gå upp mot en argentinska och göra Heian Nidan. 

Armina stressa lite igenom sin kata och argentinskan kunde vinna med samtliga flaggor. 
Arnela gick ut mot en kanadensare och fick göra Heian Yondan. Här vann kanadensaren. 

Beatrice vann sin första match mot en tjej från Australien. Dock tog det slut för henne i den andra match 
mot en tjej från Brasilien. 

Johanna gick ut med katan Heian Sandan, vilken hon tyvärr förlora mot Singapore. 
Efter damerna kommer så klart herrarna (André, Andreas, Krzystof, Phoung). 

Andre gick ut mot en amerikare och fick göra Heian Yondan, där han dessvärre förlora 
Andreas fick gå mot en ryss och göra Heian Godan vilken han tyvärr förlora.  

Krzystof åkte även han ut i sin första match efter ha gjort Tekki Shodan. 
Av de svenska herrarna var det Phoung som gjorde bäst ifrån sig i kata. 

Han vann mot motståndare från Ukraina och Tjeckien 
Sista matchen för Phoung var en riktig nagelbitare, där han möte en duktig ungrare. 

De fick först Kanku Dai och fick två flaggor var. Det fick då bli en kata till och där föll valet på Empi. 
Phoung gjorde en stark kata, men fick se sig slagen. Ungraren fick även vidare till söndagens finaler. 

Efter katan var det dags för kumiten. 
Armina gick mot en indiska där hon kotrollerade matchen och kunde lätt vinna.  

Nästa motståndare var en japanska. Här gick det tyvärr inte lika bra utan Armina fick se sig besergrad. 
Arnela lyckades vinna sina två första matcher mot motståndare från sydafrika och kina. 

I sin tredje match tappa Arnela lite fokus och förlorade tyvärr. 
Beatrice fick gå sin första match mot en japanska. En mycket svår motståndare. 

Det visa sig senare att japanskan även vann hela tuneringen. 
Gülsah kan ni läsa om under söndagen (det bästa till sist). 

Bland herrarna gick Andre ut mot en ryss, vilken han tyvärr förlorade. 
Andreas hade i sin första match en dansk. Han lyckades vinna den och gick vidare och fick möt en från 

Argentina. Här gick det inte lika bra och Andreas förlora. 
Nicklas gick ut mot en engelsk man, tyvärr förlorade Nicklas matchen. 

Krzystof hade i sin första match en indier som tyvärr var lite för snabb och vann matchen på det. 
Alla seniorer (utom Gülsah) var där med ute ur tävlingen. 

 
 
 
 



Söndag 21/8 
Finaldagen var här och kvar i tävlingen var Gülsah. 

 
Gülsah hade under lördagen slagit ut motståndare från sydafrika, argentina och även lyckats med att 

skicka hem en av de japanska tjejerna. 
Den här dagen var inget undantag Gülsah var i bra form och vann både kvartsfinalen och semifinalen. 

I finalen tog tyvärr segersviten slut mot samma japanska som Beatrice hade gått mot. 
Ett silver till Gülsah och den ända som fick medalj med sin från tävlingen. 

 
Söndagen bjöd även på en del uppvisning, men inget som kan mäta sig i Gülsah’s bragd. 

Stort GRATTIS Gülsah. 
Det visa sig även att arrangören av tävlingen inte hade någon svensk flagga att använda till medalj 

cermonin. Inget som inte lite svensk sunt förnuft råder bot på. 



 
Det här drog en del blickar emot sig och om inte detta sätter Sverige på karate kartan så kommer nog 

inget att göra det. 
 

Detta avslutar JKA Sweden’s äventyr i Thailand. 
Nästa tävling är WSKA i Chicago. 

 
 
 

Vid tangenterna: Andreas Schliker 


