
ESKA (European Shotokan Karate Assosiation) 
Portugal/Porto 23-25 november 

 
Kadetter/Juniorer: 

André Lindqvist, Andrè Magnusson, Magnus Persson, Robin Nyholm, Sebastian Salheden, 
Melike Erdogan, Elin Marlund, Emma Topalovic, Esra Erdogan, Armina Barakovic och Sofie 
Granberg. 

Seniorer: 
Mustapha Berkani, Mikael Pontarp, Celal Celepli, Simon Kadanik, Sandy Rantzow, Linda 
Claesson, Sasa Brankovic, Sabina Topalovic. 

Coacher: 
Björn Günstein och Miroslav Unic. 

Domare: 
Ted Hedlund, Robert Tegel och Kent Rantzow. 
 
JKA Sweden President: Edo Stajerer. 
 
Bara en och en halv månad efter vår Shotokan VM (WSKA) var det dags att bege sig till 
Portugal för att tävla på Shotokan EM (ESKA), vi var en mycket stor trupp även på denna 
tävling vilket gjorde tävlingen mycket rolig.  
 
Först ut var Kadetter som på fredagen körde både kata och kumite, alla värmde tillsammans 
upp i en uppvärmningshall innan tävlingarna startade kl 14:00. 
 

 
 



 
 
Vi satt alla och hejade på våra kadetter under fredagen, vilket hjälpte att prestera mycket bra. 
Det upplevdes som att alla presterade betydligt bättre än på WSKA vilket också krävdes för 
att få en medalj denna gången. Det var lite mer än 20 länder som deltog med väldigt stora 
truppen vilket gjorde tävlingen mycket stor. Detta innebär nu mera att tävlingen hålls på tre 
dagar gentemot de tidigare två dagarna då tävlingen vuxit sista åren. 
 
Bäst under fredagen var Magnus Persson från Ö-vik som lyckades ta sig hela vägen till final 
och där även besegra den mycket duktiga ryssen i klassen kadett 16-17 år kumite killar. Detta 
är en mycket stor bedrift av Magnus som för andra gången tävlar internationellt.  

 
 
Dagen slutade med ett välförtjänt guld vilket gjorde att hela laget inspirerades till nästa dags 
tävling. 
 
 



På lördagen var det dags för alla juniorer och kata dam/herr. Det blev även två medaljer under 
lördagen där det även denna gång var de yngre som presterade mycket bra. Sandy åkte ut i 
kvartsfinal mot Polskan som vann Shotokan VM för två månader dock visade sig mathcen bli 
mycket jämn men hon drog längsta strået för denna gång � och Simon lyckades dessvärre 
inte denna gång ta sig vidare utan åkte ut i en mycket jämn match mot en österrikare. De som 
visade framfötterna denna dagen var Emma Topalovic som visade stor styrka i sina matcher 
och tog sig till final passet i kumite junior tjejer, Emma tog där ett välförtjänst brons, och även 
vårt junior tjej lag tog brons i kumite. Alla fightades mycket bra och denna dag blev det 
ytterliggare två medaljer till Sverige.  

 
Emma på pallen 



 
Junior tjejerna på pallen, Emma, Melike och Esra. 
 
På söndagen var det dags för resterande att tävla det vill säga alla seniorer dam/herr fight + 
lag dam/herr här var det dock stopp denna gången, alla presterade bra och tog sig vidare några 
omgångar men ingen tog sig till finalpasset. Då herrlaget var intakt fick Miroslav Unic ta och 
hoppa in i herr laget men det hjälpte dessvärre oss inte att gå vidare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi avsluta och säga att tävlingen var juniorernas där det blev 1 
GULD och 2 BRONS jätte kul.  
 

Bilder från tävlingarna och Porto 

 
Edo och Sandy kollar in staden Porto 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Nästa tävling för Shotokan Landslaget blir Shotokan RM och månaden senare JKA Europé 
som kommer gå i Serbien Montenegro. 

 
Vid datorn Sandy Rantzow 


