Bispebjerg Kickboxing Klub deltog i Scandinavian Open 2013:
Kæmpere fra hele Europa var ankommet for at deltage i denne turnering. Scandinavian Open havde i år
over 300 tilmeldte kæmpere fordelt over de forskellige discipliner fra bl.a. Danmark, Sverige, Italien,
Norge, Østrig, Polen og Finland.
Første kamp er Baljit Lal der stiller op i -74 kg lowkick. Starter med en walkover, hvor modstanderne
kan blive set an.
1. runde starter godt og der bliver kørt flot teknisk kickboxing og meget lige kamp. 2. runde springer en
gl. skade op og forhindrer Baljit i at matche modstanderens tempo. Taber desværre kampen og skal
kæmpe bronzekamp om 3. pladsen. Grundet smerter fra op sprungen skade, må han trække sig.
Casper Roy stiller op i -63 kg lowkick og møder en meget rutineret nordmand og formår aldrig at
komme ind i kampen. Denne tabes 3-0.
2. kamp er bronzekamp og niveauet er meget lige. Der bliver kæmpet om pointene. Casper får frataget 3
point, grundet hård kontakt og ender med at tabe kampen 2-1.
Jesper Poulsen er i en mere uvant kategori, da han ikke havde nogle modstandere i -67 fuldkontakt,
blev det -69kg let highkick.
1. kamp udbokser han sin modstander af banen og vinder 3-0.
2. kamp bliver en mere lige kamp og modtager uretmæssig advarsel for at bukke sig for langt ned ved
undvigelser for slag. Taber kampen 2-1.
Gitte Holst stiller op i en højere vægtklasse end normalt, -70 lowkick, da ingen -65 kg’s kæmpere var at
finde. Hun ryger direkte i finalen og møder en norsk landsholdskæmper som har mere end 100 kampe
bag sig. Gitte kæmper konstant og lægger pres på fra start og holder dette i 3 runder og helt frem til slut
sekunderne. Hun taber desværre kampen 3-0, men MEGET flot præstation af en ny kæmper, tegner godt
for fremtiden.
Kenneth Christensen stiller op i -79 kg highkick med 18 modstandere i gruppen.
1. kamp møder han en nordmand, hvor han udbokser ham med godt overblik, vindes 3-0.
2. kamp er mod en østriger med god teknik og hurtighed. 1. runde vinder østrigeren med point. 2. runde
kommer tempoet væsentligt op og begge modtager flere advarsler for hård kontakt. Kampen fortsætter
med god bevægelse og godt pres fra begge kæmpere. Kenneth taber kampen, men tilfreds resultat efter
16 måneders pause fra turneringskampe.
Daniel Vestergaard møder en svensker i K-1 kamp. Daniel kommer lidt dårlig fra start i 1. runde, men
kører meget lige med modstanderen. Daniel vil kører K-1 greb og tricks. Dommeren og vores træner,
Kenneth Andersen, er dog rimelig uenige om hvad reglerne er i K-1. Så dommeren lægger en dæmper på
flere af Daniels slag og spark. Kampen bliver aldrig rigtig hans og taber den 3-0.
Chef træner, Kenneth Andersen, er meget tilfreds med Scandinavian Open, dens niveau og det udbytte
han får med hjem af erfaring til sine kæmpere. Så de vil helt klart se Bispebjerg Kickboxing Klub i år
2014 i Oslo! J
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