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KAMPSPORT. Europamäster-
skapen i kampsporten Taido,
som arrangerades i Neder-
ländska Leiden, inbringade
en
bronsme-
dalj till
Höga-
näsklub-
ben, Kullens
Kampid-
rottsföre-
ning. Det
var en av
klubbens le-
dare och in-
struktörer, Lotta Korths, som
kammade hem pengen i gre-
nen Dantai Jissen (lagkamp).

Lotta har varit medlem av
taidolandslaget sedan 2005,

och under EM representera-
de hon även Sverige individu-
ellt i kamp, men fick där nöja
sig utan prisplacering. 

–  Det är starkt i sig att få en
av de fem individuella plat-
serna som Sverige hade,

kommente-
rar lag- och
livskamraten
Micke Korths.

Ny
höganäsare i
landslaget

Spännande
var också att
Höga-
näsklubben

fått ännu en landslagsman i
Adam Bogren.

– Ja, det var kul att få repre-
sentera Sverige. Jag deltog i
laggrenarna Tenkai, Dantai

Hokei och Dantai Jissen. Och,
vi fick två andraplaceringar
och två fjärdeplaceringar.

Varje gren och form har oli-
ka regelverk, vilket kan låta
förvirrande för en novis.

– Det är inte så svårt efter-
som man tränar så mycket på
det.

Adam var en av klubbens
allra första elever, och slänt-
rade in en dag i januari 2003
då klubben hade sin första
nybörjarstart i Taido. Raskt
marscherat in i den blå-gula
dräkten alltså.

– Nja, man har ju inte blå-
gul dräkt direkt, utan en vit
standarddräkt, med ett
svenskt emblem på ärmen,
förtydligar Adam.

Landslaget hade totalt sett
goda framgångar och de lag
som Adam Bogren ingick i

knep en andraplacering och
två fjärdeplaceringar.

Hopp och volter

På frågan om vad som fick
Adam att börja i klubben,
svarar han:

– Jag såg en av deras uppvis-
ningar och fascinerades av
sportens volter, hopp och
andra rörelser. Men, det var
också intressant med den ja-
pansk kulturen kring spor-
ten. Inom taido finns en
grundtanke på att utveckla
sig inombords och bli mer
harmonisk.

I dagarna drar klubben
igång en ny nybörjarstart och
vem vet – kanske finns det fler
blivande landslagsmän från
Höganäs där?

– Det kostar inget att prova,
säger ledaren Micke Korths.

EM-brons för Kullens Korths
Kullakamparen Adam Bogren debuterade i landslaget

”
Nja, man har 
ju inte blågul
dräkt direkt...
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AMERIKANSK FOTBOLL. De
är mycket samspelta, de vet
vad laganda och lagmoral in-
nebär och de satsar alla på
samma mål – SM-final i ame-
rikansk fotboll. 

Ekeby Greys U-19 har redan
spelat två matcher varav den
ena vann de medan helgens
hemmamatch inte gick lika

bra. Trots en tilltro på vinst
mot Carlstad blev det en mat-
ch mellan två mycket jämna
lag där ett misstag gjorde att
Ekeby Greys förlorade med
14-26, 2-4 i en vanlig fotboll-
smatch.

Match i helgen  

SM-finalen går av stapeln den
16 september och nu behö-
ver Ekebys U-19 lag vinna de
två kommande matcherna

för att komma till final.  Näs-
ta match är nu i helgen då de
ska möta favoriterna STU
från Stockholm.

– Förra året var vi det lag
som spelade mest jämt och i
år ska vi visa vad skånsk ame-
rikansk fotboll är, säger LG
Karlsson, huvudtränare.  

En samling vinnarskallar  

Ekeby Greys U-19 lag är en
samling vinnarskallar och

detta tillsammans med tuffa
coacher och tuff träning for-
mar det lag som under sina
tre år lyckats ta sig till SM-
slutspel två gånger. Detta ty-
der på att det finns talang i la-
get. Inför bortamatchen mot
STU är killarna taggade.

– Nu slappnar de inte av
utan gör allt för att gå till SM-
final, säger LG Karlsson, som
tillägger att de har en ten-
dens till att spela bra borta.

Ekeby Greys siktar på SM-final

Adam Bogren, från Höganäs, ingick i

landslaget när EM i taido avgjordes i

Nederländerna. Foto: Johan Fritzell

Ekeby Greys U-19 har siktet inställt på en SM-final den 16 september. Foto: Diana Larsson


