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Ännu ett mästerskap till sin ände.
Ett glatt gäng flög ner till Montenegro tidigt på torsdags morgonen. Från Köpenhamn via
Istanbul till Montenegro. När vi stiger av planer slås vi av en tryckande värme. Efter ett tag
märker vi att det saknas två väskor.
En stund senare när vi anmält dem försvunna kunde vi bege oss till bussen som körde oss
till tävlingshallen där vi anmälde att Sverige var på plats, in i bussen och vidare till hotellet.
Som skall sägas var under all kritik, men grabbarna brydde sig föga över det.
Ardit, Zebbe och Seit var först på vågen på fredagskvällen, inga problem med läkarkontrollen
eller invägningen. Sedan åkte vi hem till vårt hotell, tankade på mat och vätska.
Ardit 58 kg gick fyra matcher under lördagen.
Swe-Rum 3-0, 4-0 vinst
Swe-Arm 0-2, 0-1 förlust Arm till final
Återkval Swe-Bul 4-0, 3-0 vinst
Återkval 2 Swe-Bul 2-0, 0-6 förlust
Ardit blev 7a till slut
Zebastian Berg 69 kg 2 matcher
Swe-Sui 3-0, 4-0 vinst
Swe-Aze 0-2, 0-6 förlust inget återkval.
Seit Kipkeev 85 kg
Swe-Fra 0-5, 1-0 förlust inget återkval
Samtidigt som vi hade tre kämpar på mattan hade vi två killar som klarade läkarkontrollen
och invägningen utan problem, Robin och Hampus.
Robin 46 kg gick 2 matcher
Swe-Ukr 0-4, 0-3 förlust, Ukr till final
Återkval Swe-Hun 0-3, 0-5 förlust.
Hampus 63 kg två matcher.
Swe-Aut 4-0, 3-0
Swe-Geo 0-2, 0-6 förlust.
Efter två dagars tävlingar känner vi ledare att tävlingsbristen mot övriga toppnationer lyser
igenom, vi har hjärta, taktik och teknik, men vi känner att vi brister i attityd och hårdhet mot
de bästa. Våra svenska pågar gör det bra och kämpar på, tyvärr räcker det inte hela vägen
fram till medalj, bara att ta nya tag mot nästa stora mästerskap längre fram!
Med vänlig hälsning, Kim o Kennet
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