Scandinavian Open 2011 – Kickboxing Academy
Fredag d. 7.-9. oktober tog 7 kæmpere, 2 trænere og en assistent til Oslo for at deltage ved Scandinavian
Open i kickboxing. Indvejning fredag aften i Bjølsenhallen og herefter hjem på hotellet for at få et ordentligt
måltid mad og hvile.
Lørdag morgen var vi alle i hallen kl. 10 og lidt over 10 blev kamplister med starttidspunkt for alle kampe i
let kontakt delt ud. Og kl. 11 startede kampe på alle flader med ganske få minutters forsinkelse. Senere
samme dag blev få af fuldkontakt kampene kæmpet.
Vores kæmpere klarede det rigtig flot til et stævne med et fantastisk niveau blandt kæmperne.
Lars Viuff (-74 kg LC) vandt sin første indledende, tabte næste og vandt kampen om bronze.
Pernille Keller (+65 kg LC) vandt sin første indledende, tabte sin næste og vandt kampen om bronze.
Martin Guldager (-69 kg LC) tabte sin første kamp mod en stærk norsk modstander.
Mathilde Schou (-60 kg Junior LC) vandt semifinalen og herefter finalen og fik guld.
Victor Penby (-79 kg Junior LC) vandt semifinalen og tabte finalen og fik sølv.
Nicklas Colding (-89 kg LC) vandt sin indledende og måtte desværre udgå fra finalen på grund af en
knæskade.
Nina von Druschke Hetmar (-52 kg FC) gik direkte i finalen, vandt denne kamp og dermed guld.
Efter en vel planlagt lørdag med rigtig gode resultater for Kickboxing Academy sluttede dagens program
efter præmieoverrækkelser ved 18.30 tiden om aftenen og herefter vendte vi hjem til hotellet for at slappe
af.
Søndag var fuld kontakt programmet dagens højdepunkt og da vi ikke havde nogle kæmpere i ringen
søndag kunne vi alle bare nyde dagens kampe og bakke op om de øvrige danske deltagere. Søndag
eftermiddag vendte vi hjem mod Danmark efter en fantastisk weekend med både gode resultater og en
fantastisk oplevelse med i bagagen.
Tak til Fighter Kickboxingklubb for et godt stævne, med ca. 200 tilmeldte kæmpere, som var godt planlagt
og blev afholdt med en præcision som enhver kæmper og træner kan ønske sig.
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