Judoafdelingens årsberetning 2017

Magnus og Bundgaard til stævne

Af Morten Bollesen, formand
Fotos – Magnus Nelmark og Karin Gedsø
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Morten Bollesen
Næstformand, Lars Maagaard
Kasserer, Brian Tommy Hansen

Sekretær, Thomas Hansen
Bestyrelsesmedlem, Jesper Friis-Hansen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 15. maj 2017, og der var fremmødt 16
medlemmer samt hele bestyrelsen.
Forsamlingen valgte følgende nye medlemmer til bestyrelsen:
Jesper Friis-Hansen
Thomas Hansen
Følgende ønskede ikke genvalg:
Carsten Jensen
Thomas Kofod
Guld til PI
Kunne være overskriften på årsberetning fra PI-Judo, vi vandt igen guld ved hold DM,
stort tillykke til:
Kalle, Ferre, Hæstrup, Magnus, Anders Bundgaard, Benjamin , Oliver V, Oliver N, Tommy ,
Thomas H. og Frederik
Samt træner Lars Maagaard.
Ovenstående samt alle de flotte resultater, der blev opnået gennem året, er et resultat af
en kæmpe fælles indsats, hvor vi er en forudsætning for hinanden.
Noget som i 2017 måske er endnu vigtigere end tidligere, at kæmperne har forståelsen
for, at vi er en forudsætning for hinanden – for at få en god træning, så er det sjovest, at
der er mange til træning.
En guldvinder takker af. Carsten Jensen er stoppet i bestyrelsen, han er den mest
vindende judokæmper i Danmark og formentligt den politimand, der har vundet flest
individuelle civile danske mesterskaber gennem tiden.

Helt præcis 22 individuelle danske mesterskaber. Overgås ikke af andre/red.
Samtidig med dette, så har han været med til at opbygge judoafdelingen til det, den er i
dag – en stor tak til Carsten for hans uegennyttige indsats for PI-København, men også
for hans store indsats for Dansk Judo.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Brønshøj Judo Club og Judoklubben Mitani i regi af
Team Copenhagen, i samarbejdet har vi fået et tæt samarbejde med vores nationale
forbund, hvilket vi venter os meget af.

En af fordelene er, at vores elitekæmpere kommer tættere på landstræneren, samt at det
gerne skulle give en endnu bedre ”Rød tråd” i den daglige træning, samt mulighed for
bl.a. morgentræning.
Jesper Friis-Hansen er PI’s nye kontaktperson til samarbejdet, og han har været med til at
løfte opgaven.
I løbet af året har vi fået tilgang af flere nye kæmpere, bl.a. David Ivanian på 15 år, som
sammen med Oliver Valta og Kalle Friis-Hansen er vores kommende stjerner, de træner
hårdt og målrettet med den rette indstilling til sporten.
Sportslige resultater:
Nationalt:
Til det individuelle DM den 11. november gjorde PI det særdeles godt:
Oliver Valta bronze i - 81 kg U18
David Ivanian guld i - 73 kg U18
Anders Bundgaard Olsen guld i - 73 kg i U21 og Senior
Necklas Ferrè sølv i - 73 kg i U 21
Mathias Ferré Poulsen sølv i - 66 kg Senior
Benjamin Troest guld i - 81 kg Senior
Oliver Nelmark guld i - 90 kg Senior
Benjamin Darville guld i - 100 kg og sølv i Åben klasse
Martin Hjelm sølv i + 100 kg begynder klassen
Mathis Damgaard guld i + 100 kg begynder klassen
Samtid blev PI-judo den mest vindende klub for seniorer.
Yderligere så deltog Per Tøndring og Morten Bollesen, begge endte lige uden for
medaljerækken.
Mathis Damgaard modul elev og pa. Martin Hjelm er begge nye i judoen, men trods det,
så gik de til den til DM, og begge endte med nogle meget flotte resultater.
Internationalt:
Tommy Macias er helt i toppen af verdenseliten, han nu er nummer 6 på
verdensranglisten i vægtklassen – 73 kg, det er opnået ved nogle fantastiske resultater
bl.a. en 3 plads ved EM i Warzawa, en 3. plads til World Masters i St. Petersborg, som er
årets hårdeste turnering!
Vi er meget stolte over at have en så dygtig kæmper i klubben.
Benjamin Troest er ved at vende tilbage efter en længere skades pause, han fik en flot 9.
plads til Europa Cuppen i Malaga.

Mathias Ferre fik en 2. plads til Matzuma Cup.
Kalle, der har været skadet det meste af året, idet han brækkede armen til hold DM,
nåede at få en 3. plads til Matzuma Cup.
David Ivanian fik flere 3. pladser ved Europa Cupper og en 5. plads til ungdoms EM.
Magnus Nelmark fik en 7. plads ved Warzaw Open.
Samtidig med de flotte resultater, så er vi stadigvæk en klub, hvor det sociale er i
højsæde. Efter individuelt DM overnattede vi på vandrerhjem i Vejle, efter mad, gik vi i
byen, her blev dansegulvene testet på flere diskoteker – judofolk er gode dansere, og der
er mange, der gerne vil danse med os.
Julefrokosten var også en fin aften.
Ved den daglige træning sker der også en masse, vi har haft besøg af en russisk
verdensmester, Tommy Macias far, Josef Macias med 6. Dan har afholdt en træning.
Udover det, så har vi tit gæster til vores træninger, det er ikke unormalt, at der 25 til
træning.
Den bærende kræft i klubben er uden tvivl Lars Maagaard, han gør en fantastisk indsats i
klubben, han skubber på kæmperne, når det gælder, men er også god til at tage en god
snak med dem, når de hænger med snuden.
Uden Lars var klubben ikke der, hvor den er i dag.
Sidst skal der lyde en stor tak til Stine inde på Idrætskontoret, for hendes altid venlig og
imødekommende væsen, der er til stor nytte for PI-København.

