Judoafdelingens årsberetning 2018

Af Morten Bollesen, formand
Ved udgangen af 2018 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 7. Maj 2018 og der var fremmødt 21
medlemmer samt hele bestyrelsen.
Årsberetning 2018
Meget er sket i det forløbende år – det som har fyldt mest er at vi har flyttet vores
træninger fra Politiskolen ud til Park Alle Privatskole i Brøndby.
Her har vi fået endnu bedre træningsfaciliteter, samt mulighed for at træne næsten når
det passer os. Foreløbigt så har det resulteret i, at vi nu er begyndt at afholde ”Open mat”
næsten hver weekend, hvor vores kæmpere kan komme ud og træne, typisk med mere
fokus på teknik.
I forbindelse med at vi fik mulighed for flytte vores træning ud på Park Alle Privatskole, så
viste forretningsudvalget sig som meget handlekraftige, da de gik ind og hjalp med
finansieringen af et måtteareal som er nødvendigt for at vi kan træne.
En stor tak til forretningsudvalget, for havde det ikke været for dem, så havde det ikke
været økonomisk muligt for judoafdelingen at flytte.
På det sportslige plan, så har vi også succes, ved DM for hold og individuelt DM, gjorde PI
”Rent bord” da nedenstående kæmpere deltog og vandt:
Mathias Ferre guld i – 66 kg senior
David Ivanian guld i - 73 kg. u 18 og sølv i – 73 kg. u 21.
Maher Sadek guld i – 81 kg u 21
Benjamin Troest Kjeldsen guld i – 81 kg senior
Oliver Nelmark guld i – 90 kg senior
Thomas Hansen sølv i – 90 kg senior
Benjamin Darville guld i – 100 kg senior
Mathis Damgaard sølv i + 100 kg senior
Det er svært at fremhæve nogle kæmpere frem for andre, men David Ivanian kæmpede
fantastisk godt i 2 aldersklasser.
I u 18 vandt han alle kampe inde for de første 2 minutter, kort og godt, så var han har
suveræn i den aldersklasse.
I aldersklassen u 21 tabte han kun en kamp mod vinderen af vægtklassen. David er inde i
en fantastisk udvikling, han træner hårdt og målrettet, og det bliver spændende at følge
ham de næste år, hvor han skal ud i Europa og kæmpe judo.

Mathias Ferre kæmpede i vægtklassen – 66 kg. han kæmpede klog judo, og formåede at
vinde over en dygtig modstander der på dagen var ham fysisk overlegen.
Mathias fulgte hans gameplan, som han havde lagt sammen med træner Lars Maagaard,
og resultatet kan der ikke siges så meget til – han vandt guld!
Benjamin Troest Kjeldsen var suveræn i sin vægtklasse, han fejde al modstand af måtten,
og inden klokken 10.30, så havde han vundet den først guldmedalje til afdelingen.
Ved DM for hold, var der igen guld til PI, her fejrede vi alt modstand af banen og vandt
suverænt hold DM igen. Holdet bestod af:
Mathias Ferre – 66 kg.
David Ivanian – 73 kg.
Benjami Troest Kjeldsen – 81 kg.
Oliver Nellemark – 90 kg.
Frederik Jørgensen + 90 kg.
Benjamin Darvill + 90 kg.
Holdet havde fået hjælp i vægtklassen – 66 kg af Malte Bødskov fra Århus Judoklub, idet
vi har svært ved at få kæmpere i den lette vægtklasse.
Både individuelt og hold DM blev afholdt i samme weekend i Vrå i Nordjylland, en god
weekend, hvor der også var medlemmer med, som ikke selv skulle kæmpe – vi har det
rigtigt godt socialt i klubben.
Tommy Macias er helt uovertruffen, han formår at skabe nogle fantastisk internationale
resultater - jeg vil blot nævne, at han er nummer 5 på verdensranglisten!
Men han er også et utrolige sympatisk menneske, der er indbegrebet af en judoka, han
var den første der mødte da vores nye måtteareal skulle lægges, han er ikke bange for at
støvsuge før træning, og vi ser ham aldrig springe over hvor gærdet er lavest - han er til
stor inspiration for resten af klubbens kæmpere!
Det er ikke kun Tommy Macias der kæmper uden for landets grænser, Daivid Ivanian
rejser også ud, og han laver også flotte resultater, senest fik han en flot 5. plads ved en
turnering i starten af januar 2019.
Daniel Leigther Dyhrberg, som er et nyt medlem i klubben, har været ude og kæmpe flere
masters turneringer, han vandt en stor turnering i Tyskland, og fik en flot 2. plads ved en
turnering i Irland.

Judoafdelingen har fortsat et godt samarbejde med Brønshøj Judo Club og Judoklubben
Mitani i regi af Team Copenhagen. Jesper Friis-Hansen er kontaktpersonen fra PI's side,
og han har bl.a. været med til at knytte endnu tættere bånd til landstræneren, en stor
fordel for vores kæmpere, og for samarbejde.
I 2018 fik vi et godt tilbud fra vores sponsor Budoxperten, så alle kunne købe gier til en
god pris fra Mizuno, og samtidig får vi broderet PI's logo på gierne, i alt beskedenhed så
ser det rigtigt godt ud, derfor – Støt din sponsor, så han kan støtte dig!
Den bærende kræft i klubben er uden tvivl Lars Maagaard, han gør en fantastisk indsats i
klubben, han ”Skubber til kæmperne” når de trænger til det, men Lars er også en
indpisker i det daglige bestyrelsesarbejde, han går til den og han har en masse ideer, som
er med til at udvikle klubben – tak til Lars.
Sidst men ikke mindst så skal der igen lyde en tak til forretningsudvalget for deres store
og hurtige hjælp ved køb af vores måtteareal, og til Stine inde på Idrætskontoret, som er
med til at få det hele til at fungere.

