Faroe Games 2021

Mathias, Magnus, Morgan og Julius
Tekst og Foto af Mathias Rosenkvist

Fra mandag den 7-11 juli var Morgan Aagaard Errboe, Julius Rosenberg, Magnus
Rosenkvist og jeg fra Pl på Færøerne for at deltage i et judostævne kaldet Faroe Games.
Det var et sportsarrangement, som indeholdt mange forskellige sportsgrene og vi deltog i
judoturneringen. Vi ankom onsdag aften til Færøerne og blev indkvarteret på den skole
som vi skulle på bo på. Der fik vi alle tildelt luftmadrasser som vi skulle sove på.
Det var dog først fredag og lørdag at PI’s kæmpere skulle på judomåtten, da der torsdag
var stævne for u15 kæmperne. Dog fik vi lidt tid på judomåtten alligevel, da der efter
stævnet var en træning med de færøske judokæmpere. Samme dag tog vi på sightseeing
hvor vi så noget af den flotte færøske natur.

Fredag var det så u18 kæmpernes tur til at komme i kamp. Jeg var den første på måtten,
men blev desværre nød til at trække mig efter første kamp (som jeg vandt), på grund af
en skade som jeg senere fandt ud af var et overrevet ledbånd i knæet. Julius og Morgan
kæmpede begge i vægtklassen -66 kg og det blev en flot først plads til Morgan og en
tredjeplads til Julius. Der blev også kæmpet “åben vægtklasse” som betyder at alle kan
være med uanset vægt der formåede Julius og Morgan igen at tage medalje.
Lørdag var det Magnus tur til at komme i kamp han kæmpede i vægtklassen -60 kg.
Morgan og Julius deltog igen i -66 kg dog i senior hvilket betyder at deres modstandere er
en del ældre. Det skulle dog ikke sætte en stopper for dem. Morgan måtte udgå efter et
par kampe da han mærkede problemer i knæet. Julius fortsat og fik endnu en flot
tredjeplads.
I -60 kg kæmpede Magnus sig direkte til guldet med et par overbevisende sejre.
Søndag var det hjemrejse dog skulle vi på en sidste sightseeing tur, hvor turen sluttede i
lufthavnen. Turen bød på flot færøsk natur samt en lokal by hvor vi fik prøvet traditionelt
færøsk mad som spæk, hvalkød og fårpølse. Vi sluttede turen i bus mod lufthavnen.

