
 
WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN 

 
Fredagen den 21 September åkte en stor svensk trupp med buss och båt till Polen för att delta 

på Shotokan VM. 
 

Truppen bestod av: 
Juniorer: Andre Lindqvist, Sebastian Salheden, Andre Gustavsson, Magnus Persson, Robin 

Nyholm, Melike Erdogan, Ersa Erdogan, Elin Marklund, Emma Topalovic, Armina 
Barakovic & Sofie Granberg. Seniorer: Mustapha Berkani, Anders Håkansson, Mikael 
Pontarp, Celal Celepli, Magnus Andersson, Simon Kadanik, Michelle Carlsson, Sandy 

Rantzow, Lina Claesson & Sasa Brankovic. Coacher: Björn Grünstein och Miroslav Unic. 
Domare: Robert Tegel, Kent Rantzow och Ted Hedlund. 

Med på resan fanns bland annat även JKA Swedens president Edo Stajerer. 
 

Som ses ovan var vi en rejält stor trupp med många nya ansikten vilket gjorde resan för den 
extra spännande. Alla juniorer och kadetter ställde upp i både kata och kumite och vissa 

lyckades hålla nerverna under kontroll och prestera bra där andra lyckades mindre bra. De 
tyckte att det var mycket roligt att få följa med och testa och se hur bra de är ute i världen. 

 
Efter en väldigt lång resa och ca 3 timmars sömn var det dags att äta frukost och åka till 

hallen. Juniorerna var först ut på lördagen för att sedan fortsätta med senior kata och senior 
dam kumite.  

 
 
 



 
Juniorerna får instruktioner från Björn och Edo innan tävlingsstart. 

 
Lite mer än 20 länder hade samlats för att tävla om de åtråvärda medaljerna, där vissa trupper 

var mycket stora och vissa lite mindre. Varje klass innehöll allt från 40-60 deltagare vilket 
visar att det är en mycket stor tävling med många duktiga deltagare.  

 



 
Både Magnus och Simon var VM debutanter och var väldigt förväntansfulla inför tävlingen. 

 

 
Simon innan elimineringen. 

 
FINAL LÖRDAGEN 

Efter dagens tävlingar hade Sverige Två stycken i final och båda i kata. Det var Sandy 
Rantzow och Simon Kadanik från Shotokan HBG som lyckats ta sig hela vägen fram. Sverige 

brukar vara mycket starka i kumiten där vi har väldigt många medaljer medan på kata sidan 
har det varit ganska tunt i många år om vi bortser från JKA Europé.  

 
 
 
 
 



 
Det var Sandy och Simons första final på ett VM och båda var väldigt förväntansfulla. Simon 

hade dessvärre ingen intränad final kata att köra och fick det därför väldigt tufft med sin 
Kanku dai i finalen där de övriga deltagarna presterade mycket bra och Simon fick se sig 

slagen och placerade sig som fyra i finalen.  

 
 

Sandy körde final katan Goju Shiho Sho. 

 



Katan Sandy presterade var så pass bra att det skulle räcka till ett Silver i den mycket tuffa 
finalen med, Polen, Italien och Serbien Montenegro.  

Sandy var dock väldigt nära gulden där ettan (Polen) hade 40.0 i poäng och Sandy placerade 
sig precis bakom med 39.9 i poäng. 

 

 

 
1a: Polen; 2a: SVERIGE; 3a: Serbien Montenegro; 4a Italien. 



 
1a Spanien: 2a Polen: 3a Italien: 4a SVERIGE 

 
 

 
Miro, Sandy, Simon och Björn 



Efter tävlingsdagen och den långa resan under hela fredagen samlades vi på hotellet och åt 
pizza. 

 
Söndagen startade även den tidigt där vi åkte buss 8:00 till hallen. Dagen skulle vara lag 

kumite och herrarnas individuella kuimte. Prestationerna var bra med räckte inte hela vägen 
fram för några av deltagarna där vissa gick mycket långt i tävlingen. Mustapha gick hela 

vägen till poolfinal där han presterade mycket bra, även Anders och Micke vann de inledande 
runderna men det var endast Celal som lyckades ta sig hela vägen fram till finalpasset.  

Då vi andra hade en båt att passa fick vi tyvärr lämna Celal efter att lagtävlingen var klar för 
att hinna med vår båt. Celal fick därför stanna kvar med Ted och Mietek och åka hem med 
dem på måndagen. Celal vann semifinalen och skulle ställas mot den mycket tuffa ryssen i 
finalen där han tyvärr fick se sig slagen, det blev ett silver för Celal. Då vi fick åka har jag 

tyvärr inte fått tag i ett foto från prisutdelningen. 

    Celal 



 

 
Gruppbild VM 2007 

 
Vid datorn Sandy Rantzow 
 
 

 
 


