Masser af judo

Tekst og foto af Morten Bollesen,

Trods diverse udfordringer i samfundet så har vi lavet masser af judo i efteråret, dog
måtte vi i starten af september desværre bede vores mange gæster om ikke at komme til
vores træning for at kunne opfylde myndighedernes krav om afstand og sikkerhed.
Vores elitekæmpere har deltaget i flere træningssamlinger i regi af Judo Danmark - skønt
at der også der er masser af aktiviteter trods svære vilkår. En stor tak til Judo Danmark,
landstræner Peter Scheringer og hans stab. Samtidig med dette er der stadigvæk træning
i regi af Judo Copenhagen, så selvom der ikke er udsigt til turneringer i skrivende stund,
så bliver der trænet hårdt og målrettet af vores kæmpere.
I skrivende stund (Slut oktober) er vi ved at tilpasse os de nyeste restriktioner fra
myndighederne. I PI skal vi ikke gå på kompromis med reglerne, så vi er nogle der i
stedet for at træne judo, må løbe en tur.

Daniel ubesejret i Tyskland i vægtklassen – 100 kg
Daniel L. Dyhrberg var blevet inviteret til klubben SV Grün-Weiss Wittenberg årlige
veteranstævne, hvor der normalt samles 200 masters judokæmpere, i år var der dog kun
80 deltagere.
Inden stævnet var Daniel i løbende dialog
med arrangøren af stævnet, og efter 2
negative corona test og selvisolation kunne
Daniel sætte kursen mod Wittenberg.
Lørdag den 24. oktober kunne Daniel gå må
måtten efter temperaturkontrol og behørig
afspritning, og idet Daniel er en dygtig
kæmper, så vandt han alle sine kampe i
vægtklassen – 100 kg og kl. 14 kunne han få
guldmedaljen om halsen. Idet alle var sultne
efter mere judo, blev der lavet en ”Runde 2”
så alle kunne få nogle flere kampe, resultatet
blev at Daniel stadigvæk er ubesejret i
vægtklassen – 100 i vores Tyskland.

Daniel øverst på skamlen, af Daniel Dyhrberg

Tommy Macias til Grand Slam i Budapest
Tommy deltog i et corona ramt Grand Slam i Budapest i weekenden fra den 23. oktober
til den 25. oktober, hvor han lidt ærgerligt tabt bronzekampen mod Pelivan fra Moldova.
Dommerens kendelse i kampen var i min optik kontroversiel, idet det var undertegnedes
opfattelse at Tommy fik ippon i kampen, men det mente dommer ikke og dømte kun
wazari og i forbindelse med dette kast fik Tommy en skade, hvilket gjorde at han ikke
kunne stå imod Pelivans angreb, og han
blev ærgerligt kaste til ippon. Tommy
kæmpede klogt og sikkert, han afgjorde
flere kampe i kampe i gulvet med hhv.
holdegreb og arm låse, Tommys formkurve
er stigende, så vi forventer at se flere flotte
resultater, trods svære vilkår.

Tommy kaster Pelivan, af Gabriela Saban

CPH Cup
Ved CPH Cup på Amager Judo Skole vandt Albert Lindum en flot første plads, han gik
ubesejret gennem turneringen, og kunne tage hjem fra Amager med en guldmedalje om
halse, Albert rykker sig virkeligt for øjeblikket, og det er en fornøjelse af følge hans
udvikling. Ved samme stævne deltog Søren Madsen, som fik nogle gode og hårde kampe,
og han kom hjem med en bronzemedalje.

