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Fredagen den 30 mars åkte Shotokan landslaget iväg på JKA Europa mästerskapen i Litauen. 

Truppen bestod av: 
Kata Dam: Sandy Rantzow 
Kata Herr: Simon Kadanik 

Kumite Dam: Linda Claesson, Sasa Brankovic och Sabina Topalovic 
Kumite Herr: Mustapha Berkani och Mikael Pontarp 

Coach: Björn Grünstein  
 
Först ut var Simon som gjorde debut för Shotokan landslaget vilket också betyder att detta var 
hans första JKA Europé. Simon presterade väl men fick dessvärre se sig slagen av en norrman 
redan i första katan som var Heian Sandan. 
 
Näst på tur var det Sandy som skulle försöka försvara sitt EM guld från förra året. Lottningen 
var relativt tuff och Sandy fick möta en av de bättre tyskorna i första matchen. Den vann hon 
men 5-0 såsom även de två nästkommande matcherna. Nu var det dags för semifinal. I 
semifinalen var det 8 deltagare som gått vidare från elimineringsrundorna. Sandy körde som 
sista person ut och gjorde en starkt Jion som visade att hon fick bra poäng och kunde ladda för 
den kommande finalen som väntade på eftermiddagen.  
 
Näst på tur var det tjejernas kumite, där alla tre (Sabina, Linda och Sasa) lyckade prestera 
mycket bra och alla tog sig till kvartsfinal där dessvärre alla fick se sig slagna, stor otur för 
svenskarna som trots detta presterade mycket bra. Killarna lyckades dessvärre inte heller ta 
sig vidare till någon semifinal, Mustapha var närmast då även han såsom tjejerna förlorade i 
kvartsfinal.  
 
Trots att tjejerna hade förlorat individuellt fanns glöden kvar när laget skulle börja. Efter att i 
kvartsfinal besegrat samtliga tre motståndare med Ipon var tjejerna vidare till lag-finalen som 
skulle köras på eftermiddagen. 
 
 
 
 



Finalerna 
 

Final passet började med Kata dam där Anika Lapp (Tyskland), Varaporn Poorisrisak 
(Danmark), Nina Nasarova (Ryssland) och Sandy Rantzow tagit sig vidare från semifinalen. 
Sandy hade sedan semifinalen högst poäng inför finalen och fick därmed gå som fjärde och 
sista person i finalpasset. Hon körde en bra och stark gojushihosho som slog de andra tres 
kator och kunde sig även 2007 se sig som en vinnare av JKA Europé.  

 

 
Anika Lapp (Tyskland), Sandy & Varaporn Poorisrisak (Danmark) 

 
 

 



Sist ut var våra tjejer som skulle möta hemma nationen Litauen i lag-finalen. Efter två starka 
första matcher var guldet redan klart och Sverige tog sitt andra guld för dagen. 

 

 

 
Linda, Sasa och Sabina 

 
Kvällen efter tävlingen slutade med en bankett där det var mat och lite dans innan det var dags 

att sova för att tidigt på söndagen bege sig tillbaka till Sverige. 
 
 

 



 
 
 

Trupp bild JKA Europé 2007  

 
Överst från höger: Björn, Ted, Edo, Mikael, Kent, Simon och Mustapha 

Nederst från höger: Sandy, Sabina, Linda och Sasa 
 
 

//Sandy Rantzow 


