Judoafdelingens årsberetning 2019

Af Morten Bollesen, formand
Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Morten Bollesen
Næstformand, Lars Maagaard
Kasserer, Brian Tommy Hansen
Sekretær, Thomas Hansen
Bestyrelsesmedlem, Jesper Friis-Hansen

”Aldrig færdig - altid på vej” Det kunne være PI-Judos valgsprog – vi er ikke færdig men
altid på vej, for at skabe den bedste judoklub i Danmark.
Der er igen i år sket meget i klubben, og det som vi er særligt glade for, er at Tommy
Macias vandt EM i vægtklassen – 73 kg i forsommeren.
Et utroligt flot resultat, som har gjort at han er blevet udtaget til OL i Tokyo af det
Svenske judoforbund. Tommy træner hårdt og målrettet, og det er en stor gevinst for
klubben at have ham til vores træninger.
Han er ikke blot en dygtig judokæmper men også et utroligt behageligt menneske, som er
en stor inspirator for resten af klubben.
David Ivaninan har også været i udlandet og her fik han en meget flot 3. plads i Italien til
Follonica Cadet European Cup den 9. februar 2019.
David har desværre været ramt at skader her i efteråret, han havde således ikke mulighed
for at stille op til individuelt DM.
Kalle Friis-Hansen stillede op til Warsaw Judo Open i slutningen af september, her fik han i
en meget hård turnering en flot 2. plads i vægtklassen – 73. kg, ligesom han vandt
Copenhagen Open i foråret.
Både David og Kalle var i foråret i Rusland for at deltage i en stor turnering med
efterfølgende træningslejr, begge havde få kampe, men de kom hjem med en masse
erfaring.
Kalle var 14 dage i Japan i starten af december, her var han udtaget af landstræneren til
at deltage i en træningslejr sammen med det Østrigske landshold.
I foråret fik PI-København udtaget Mathias Damgaard og Andreas V. Pedersen til De
Europæiske Politimesterskaber i Ungarn. Begge kæmpede deres chance, men det var
svært for dem at vinde kampe, når de kæmpede mod modstandere der træner
professionelt.
Men trods det sportsligt ikke var den store succes, så blev der skabt nogle gode kontakter
til Engelske og Islandske kolleger, og det resulterede i, at Mathias og Andreas var på
Island i efteråret hvor de trænede samme med dem, samt erfaringsudvekslede omkring at
rekruttere nye politifolk til judoen.

På baggrund af de erfaringer som Andreas, Mathias fik på Island så har de sammen med
Andreas Hvilsom og Mathias Ferre Poulsen startet et begynderhold op primært rettet mod
nye politifolk, de er kommet rigtigt god fra start, og de er et sted mellem 8 og 10 til hver
træning.
Det skal nævnes, at ”Støtteforeningen – PI-Københavns venner” har muliggjort Matias og
Andreas rejse til Island og Kalles tur til Japan - en stor tak til dem.
Den daglige træning sker ude på Park Alle Privatskole, hvor vi har nogle fantastiske
træningsfaciliteter. Vi er mindst 15 til træning hver gang. Samtidig med det, så tiltrækker
vi også kæmpere fra andre klubber, så det er ikke unormalt at vi er 25 til træning.
2019 blev også året hvor vi vandt DM for hold, holdet bestod af:
Kalle Friis-Hansen
Benjanin Troest
Stefan Popa
Frederik Jørgensen
Tommy Macias
Maher Sadek
Mathias Ferre Poulsen
David Ivanian
Morgan Aagaard
Lazar Kuburovic
Træner, Lars Maagaard.
Kort og godt så fejde vi alt modstand af bordet – vi vandt det hele!
Ved de individuelle Danmarksmesterskaber, de blev afholdt den sidste weekend i
november, var klubben ramt at arbejde, sygdom og skader, så vi stillede et lille hold
bestående af.
Benjamin Troest der vandt guld i vægtklassen – 90 kg og i åben vægtklasse.
Mathias Ferre Poulsen vandt sølv i vægtklassen – 66 kg.
Kalle Friis-Hansen vandt sølv i vægtklassen – 81 kg, Kalles første DM hvor han stillede op
som senior.

Søren Madsen vandt sølv i vægtklassen + 100 kg for veteraner.
PI har også arrangeret flere masterarrangementer, der har været afholdt en
træningsweekend hvor Frederik Jørgensen var træner og en mastertræning, hvor Lars
Maagaard var træner.
Klubbens Daniel Dyhrberg er blevet valgt ind i masterudvalget i regi af Judo Danmark, så
på den front er PI også med til at præge judoen i Danmark.
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, yderligere så er Benjamin Darvill og Bejamin Troest fra PI faste trænere i
samarbejdet.
Den bærende kræft i klubben er Lars Maagaard, der har været træner i klubben i 25 år,
og medlem af bestyrelsen siden 1999.
I den periode har han været med den mest vindende seniortræner i Danmark, og været
med til at udvikle PI-Judo til det den er i dag. Lars har samtidig med sit store arrangement
i PI også formået at arbejde for Dansk judo i regi af Judo Danmark.
Han har siden 1994 varetaget bestyrelsesposter i Judo Danmark, og er i dag medlem af
hovedbestyrelsen i Judo Danmark idet han er formand for gradueringsudvalget.
Sluttelig er det værd at nævne alle dem der kommer til den daglige træning, det er dem,
som er med til at
”De unge håbefulde” kan få god træning. Vi forsøger at fastholde den særlige ånd der er i
PI, vi har respekt for hinanden, og om dit bælte er hvidt eller dybt sort, det er lige meget,
det vigtigste er at du kommer til træning og giver dig 100%
Sidst men ikke mindst så skal der lyde en stor tak til Forretningsudvalget og Stine der er
med til at drive idrætsforeningen til det den er i dag.
I har svære kår, men i har altid en ting i sigte, og det er at vi skal have så meget idræt
som muligt for pengene – i er med til at gøre det lettere for os i afdelingerne – TAK.

