Årsberetning fra Judoafdelingen 2020

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand: Morten Bollesen
Næstformand: Lars Maagaard
Kasserer: Brian Tommy Hansen
Sekretær: Thomas Hansen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Friis-Hansen

Året 2020 bød på mange udfordringer og dem kender vi alle til. Men trods mange
udfordringer i samfundet og i sportens verden, så har vi i judoafdelingen formået at
afholde aktiviteter tilpasset forholdene.
Den 26. januar nåede vi at afholde graduering for vores begynder hold, alle bestod og
kunne skifte farven ud på bæltet – et stort tillykke til alle.
Efter nedlukningen i marts, begyndte vi med lørdagsløb rundt om Lyngby Sø. Løbet blev
afholdt efter skiftende Covid-19 forskrifter – en fin måde at få lidt træning på, samtidig
med at vi kunne ses – med afstand. Trappen fra Lyngby Sø op til Sorgenfri kirke blev slidt
mange gang, og sjovt nok mente træner Lars Maagaard altid at vi liiiige skulle tage en tur

mere op og ned. Samtidig viste det sig også, at dem der er gode på judomåtten, ikke altid
er de hurtigst med løbeskoene, Formanden blev kun slået en gang på den afsluttende tur
rundt om Lyngby Sø, igen lørdagsløb uden ”Den sidste tur rundt om søen”
Året har også budt på tilgang af nye unge kæmpere, som alle træner hårdt, og som er
med til at løfte niveauet i klubben. Skønt med medlemmer som gerne vil noget med deres
sport! Særligt skal nævnes Bertil Larves der som 16-årig er flyttet til København fra
Silkeborg for at dyrke elitejudo, det viser at man vil noget med sin sport. Bertil går på
Falkonergården gymnasium samme med PI’erne Morgen Aagaard og Julius Rosenberg –
det tegner godt for fremtiden for klubben.
PI deltog også i årets sommerlejr i regi af Judo Danmark, her deltog vi med 12 kæmpere
og Lars Maagaard som træner – alle fik masse af god træning og kom hjem med ny
inspiration.
Kort før sommerferien kunne vi starte op med træning igen, og her måtte vi desværre
bede kæmpere fra andre klubber om at lade være med at komme, for at vi ikke skulle
blive for mange – et luksusproblem.
Martin Hjelm arrangerede en MTB tur i Hareskoven i november, turen blev et af de få
sociale arrangementer vi har haft mulighed for at afholde i år. Som altid var der indlagte
en konkurrence, og det var tydeligt at Bertil havde kørt MTB før – vi så kun hans baghjul
☺
I årsberetningen plejer der altid at stå noget om alle de gode resultater der er blevet
præsteret i klubben, og i år er der ikke meget at fortælle om, udover Tommy Macias der
fik bronze til EM i Prag i efteråret, et meget flot resultat især set i lyset af de
træningsmuligheder han har haft, sammenlignet med kæmperne fra andre lande. Vi ser
frem til at Tommy skal deltage i OL til sommer – vi håber bare på at det bliver afholdt.
Klubbens landsholdkæmpere har heldigvis stadigvæk mulighed for at træne (januar 2021)
hvor de er i deres ”Træningsbobel” – her passer de deres træning i regi af
landsholdet/Team Copenhagen. I den ”Åbne” periode i 2020 har de været på 6
træningssamlinger i regi af landsholdet, så de har ikke været lukket helt ned. Udover det,
så har Kalle Friis-Hansen også været en tur i Østrig på træningslejr.
Slutteligt vil judoafdelingen gerne sige til tak til Stinne (Christine Bertelsen) for hendes
store indsats for Politiidrætten – Tak Stinne, du vil blive savnet! Samtidig vil vi også sige
velkommen til Mette, vi glæder os meget til at du kommer ud og hilser på os, vi har en gi
du kan passe, så du kan være med i et flot kast ☺

