
JKA EUROPÉ 2008 Serbien/Belgrad 
 
Kumite: Malin Ljung, Arnela Husic, Micke Pontarp, Mustapha Bekani, Celal Celepli, Emma 
Topalovic 
 
Kata: Simon Kadanik & Sandy Rantzow 
 
Domare: Ted Hedlund, Kent Rantzow, Miroslav Unic 
JKAs ordförande Edo Stajerer 
 
Fredagen den 4 april var det dags för avfärd mot Belgrad för att deltaga på årets JKA Europé.  
Eftermiddagen spenderades med en liten promenad på stan för de flesta och sedan en 
gemensam middag på kvällen. 
 
Lördagen började tidigt med individuell kata. Sandy var först ut och tog sig vidare mot 
kvällens finalpass, därefter var det Simons tur som dessvärre fick se sig besegrad av en stark 
italiensk kille som sedan tog sig hela vägen till finalen. 
 
Efter katan var det dags för tjejerna att starta med kumiten, det gick bra för Emma, hon tog sig 
vidare i junior klassen till final, dessvärre blev det inget avancemang till finalpasset för Malin 
och Arnela i senior fighten. 
 
Efter att tjejerna kört var det dags för killarna, där var det enbart Celal som lyckades ta sig 
vidare till final varav Mustapha och Micke dessvärre fick se sig besegrade trots att det 
presterade bra. Herr laget blev utslagna tidigt men dam laget lyckades placera sig som 
nummer 3. 

 
Tävlingsarenan Pinki 

 
 
 



Final passet: 
Sandy var först ut med att köra Jion där placerade hon sig som nummer två och var därmed i 
final, finalen kördes direkt efter och efter en bra kata placerade Sandy sig som nummer 3 i 
finalen, andra bronset för dagen.  

 
Sandy på pallen 

 
Emma körde direkt efter och vann semifinalen och fick möta den starka serbiskan som hade 
hemma plan i finalen, och efter en mycket jämn match med förlängning drog serbiskan 
längsta strået och Emma fick se sig besegrad och vann silver. 

 
Emma på pallen med alla serbiskor 



 
Celal ställdes mot den mycket starka ryssen i finalen som han så många gånger förr har mött, 
Celals starka prestation räckte tyvärr inte till denna gång och han fick åka hem med bronset. 

 
Celal på pallen 

 
 
 
Sist Sverige var i Serbien på JKA Europé blev det ingen medalj och trots den lilla trupp som 
åkte blev det två silver och två brons.   
 



 
Gruppbild JKA Europé 2008 
 
//Sandy Rantzow 


