Judoafdelingens årsberetning 2016
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Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Morten Bollesen, pa
Næstformand, Lars Maagaard, civil
Kasserer, Brian Tommy Hansen, pa
Sekretær, Thomas Kofod, civil
Bestyrelsesmedlem, Carsten Jensen, pa
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt mandag den 18. april 2016, der var fremmødt 17
medlemmer samt bestyrelsen.

Året har budt på mange aktiviteter, og 2016 startede med at Lars Maagaard gik op til 6.
dan,dvs. at PI-Judo nu har en af landet højeste graduerede trænere.
Stort tillykke til Lars og en stor tak for dit store arrangement både for PI og for Dansk
Judo.
I starten af året arbejdede Frederik Jørgensen hårdt for at blive kvalificeret til OL i Rio, og
desværre satte et ødelagt knæ en stopper for den drøm.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til PI-København og til Støtteforeningen for
deres økonomiske hjælp til Frederik.
Ved DM for hold vandt PI igen guld, - holdet bestod af
Mathias Ferre
Christian Hæstrup
Christian Jensen
Thomas Hansen
Oliver Nelmark
Andreas Hvilsom
Trods det at vi var ramt af skader, Frederik Jørgensen var ude pga. problemer med
knæet, så kæmpede alle op til deres bedste, og det sammenholdt med en fænomenal
strategi for hvordan holdet skulle sættes, så vandt PI guld – tak til kæmperne og til
træner, Lars Maagaard.
Inden DM for hold fik vi et meget flot sponsorat af BUDOX & BUDO-NORD, Trekronergade
126F, 2500 Valby, idet kampholdet fik en flot sportstaske, jakke samt polo shirts alle med
PI-Københavns logo broderet på.
Der skal lyde en stor tak for det flotte sponsorat.
Ved sommerens træningslejr i regi af Judo Danmark på Gerlev Idrætshøjskole var PI igen
stærkt repræsenteret både på trænersiden, idet Lars Maagaard var med som træner,
samt 8 af vores kæmpere - alle fik meget ud af lejren.
I efteråret var der i weekenden inden individuelle DM arrangeret teambuildingstur til
Lalandia i Rødby – en genoplivning af tidligeres tiders Kano Cup, dog nu med overnatning
indenfor.
En super weekend hvor der var fokus på sammenhold, hygge og alverdens konkurrencer,
som blev styret med hård hånd af arrangørerne, vinderen blev Frederik, Hæstrup og
Bundgaard, som formåede at gå all ind og sætte alle andre til vægs – tillykke til dem.

Lørdag den 5. november 2016 stillede nedenstående op til DM, og alle kom hjem med
medaljer – et stort tillykke til alle:
Mathias Ferre Poulsen - 66 kg GULD
Anders Bundgaard Olsen - 73 kg GULD for senior og U 21
Benjamin Darville - 81 kg GULD
Oliver Nelmark - 90 kg GULD
Thomas Hansen - 90 kg SØLV
Frederik Jørgensen 100 kg GULD
Mathis Damgaard 100 kg BRONZE
Klubben har fået tilgang af flere nye kæmpere efter sommerferien, bla. svenske Tommy
Macias, der er et af det svenske judoforbunds elitekæmpere, han vandt en Grand Slam i
efteråret i Abu Dhabi.
Tommys tilstedeværelse er med til at løfte niveauet endnu højere i klubben. Yderligere så
har Anders Bundgaard Olsen en ung elitekæmper fra Nordsjællands også meldt sig ind i
klubben.
Han vandt både ungdomsrækken og seniorrækken ved DM i den stærkt besatte – 73 kg
vægtklasse.
Judoafdelingen er stadigvæk med i et godt samarbejde i regi af Team Copenhagen med
Brønshøj Judo Club og Judoklubben Mitani. Vi har nu et træningsmiljø, hvor kæmperne
kan træne alle hverdage.
Vi tror og håber på, at vi forsat kan opnå denne støtte i 2017, således at vores vision om
at få et internationalt træningsmiljø i København kan opnås, det er et langt og sejt træk,
men vi håber at det vil lykkedes.
Det er dejligt at konstatere, at afdelingen sprudler af aktiviteter: Vi er igen begyndt at
træne 2 gange om ugen, der kommer op til 20 kæmpere pr. træning, vi ”Vinder det hele”.
Dette skyldes, at vi har et godt træningsmiljø bestående af en god træner, der formår at
føre hård træning med et godt grin, et godt træningslokale ude på Politiskolen, et
fantastisk bagland bestående af PI-København.
(En stor tak til Christine Bertelsen), og sidst men ikke mindst en masse dedikerede
medlemmer bestående af den Danske judo elite, blandet med super motionister, der
trofast kommer til træning - det er de mennesker der skaber PI-Judo.

