Brasiliansk Jiu Jitsu årsberetning 2019

Ved udgangen af året bestod bestyrelsen i PI BJJ af:
Formand: Anders Michaelsen
Næstformand: Sune Elleby
Kasserer: Patrick Seremet
Sekretær: Anders Bangsbo
Bestyrelsesmedlem: Janus Enevoldsen
Bestyrelsesmedlem: Peter Falch Bache
Endnu et godt år for PI BJJ, der i 2019 fik en ekstra træningsdag - der er således nu
træning både torsdag og lørdag.
Afdelingens primære træner, Alex Holmes, fortsætter i 2020 med at være træner.
Afdelingen sætter stor pris på Alex, og den viden han medbringer til afdelingen.
Det er en fornøjelse at komme til træning med så højt et teknisk niveau. Når Alex ikke har
mulighed for at stå for træningen, har afdelingen flere kvalificerede trænere, der kan
afhjælpe.
Der vil således altid være en instruktør til hver træning. I løbet af 2019 har Alex kørt flere
forskellige træningsforløb, som sikrer, at man forstår, og kan bruge de enkelte teknikker.
Dette fortsætter i 2020, hvor der vil være flere forløb med flere forskellige elementer fra
BJJ.
I 2019 var der 3 fra afdelingen, der stillede op i konkurrencer. Martin Haastrup stillede
som lillabælte op til Danish Open, hvor han kæmpede i både gi og no gi.
Martin vandt en guldmedalje og en sølvmedalje, hvilket må siges at være en meget flot
præstation.

Martin ses på billedet, hvor han er sekunder fra at vinde en af hans kampe. Dino Besic og
Michael Bødker stillede op i Grappling Liga. Dino fik en flot sølvmedalje med ved at vinde
alle sine kampe.
Det var kun grundet en forvirring om tidspunktet for afholdelsen af Dinos første kamp, der
gjorde, at Dino ikke fik lov at kæmpe i denne, og derfor slutteligt måtte nøjes med en 2.
plads.
Michael kæmpede mod de helt unge og stærke kæmpere og kæmpede meget lige op mod
dem alle og fik også en sejr med hjem.
Meget flot kæmpet af begge to. Vi ser frem mod flere turneringer i 2020.
Afdelingen ser frem mod flere gode træningspas og en masse hygge i 2020, hvor
afdelingen har en træningstur til udlandet i planlægningsfasen.

