Tommy Macias deltagelse ved OL 2021 i Tokyo

Af Kalle Friis-Hansen

Ved sommer OL i Tokyo 2020(21) deltog PI’s svenske medlem, Tommy Macias. Resultatet
blev desværre ikke, som vi havde håbet, men et vildt år for Tommy og os som følger ham.
Tommy har et imponerende judo CV. Europa mester i 2019, yderligere 3 medaljer ved
europamesterskaberne, diverse grand prix placeringer og VM-sølv i foråret 2021, som det
absolutte højdepunkt.
Så forventningerne og mulighederne var høje inden OL.
Det skulle blive et anderledes OL for judo, både på grund af corona restriktioner og
udskydelsen til 2021, men da judo er national sport i Japan, blev judoen særligt profileret
og tiltrak massiv opmærksomhed.

Det blev også et særligt OL for PI, da vi havde hele
”2” deltagere med. Tommy havde nemlig valgt sin
faste PI-makker som sparing inden han skulle på
måtten i Tokyo. Derfor deltog han sammen med
undertegnede på en 10 dage lang pre camp i
Japan sammen med det øvrige svenske landshold.
Sverige havde hele 4 kæmpere udtaget til OL, op
på pre campen skulle de sidste detaljer rettes ind,
så Tommy var klar til kamp. Det eneste der var
fokus på under campen var at gøre Tommy og de
øvrige kæmpere så klar som overhovedet muligt.
Pre campen stod på træning morgen og aften,
med 100 procent fokus på træningen ingen
sightseeing eller andre potentielt forstyrrende
elementer.

Grundet corona restriktioner var det
kun deltagerne, som efter campen
drog videre til den Olympiske by og
sparingspartnerne vendt hjemad.
Under normale forhold ville
sparingspartnerne følge med hele
vejen.
Selve OL blev en kæmpe oplevelse,
desværre var marginalerne ikke på
Tommys siden. Tommy vinder første
kamp efter en hård og tæt kamp. I
anden runde taber han desværre i
sidste øjeblik efter at have begået
en mindre fejl, hvilket der ikke er
plads til på dette niveau. En skuffet,
men klogere Tommy.
Set tilbage har det været et lærerigt og fantastisk 2021 og vi håber alle på at Tommy har
fået blod på tanden til at kvalificere sig i OL 2024.
Der er dog mange overvejelser, særligt i forhold til livet med familie, sport og ikke mindst
økonomi.

