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Gladsaxe Judo Klub er endnu engang blevet inviteret til at deltage i Neubrandenburgs judostævne den 24. 
september 2016, der er en af Gladsaxe Kommunes venskabsbyer. Stævnet er opdelt i flere aldersgrupper 
og vægtklasser. Gladsaxe Judo Klub havde kæmper med i U8, U11 og U13, så der skulle være mulighed 
for, at alle kunne få gode kampe.  
 
Klubbens mindste deltager, deltog i U8 under 25 kg, Hannibal Skovbye. Hannibal lagde forsigtigt ud og 
tabte de første kampe, hvorfor han ender repecharge (opsamlings heatet) En hurtig ippon (max point) sejr 
på få sekunder, på ippon seo nage, og Hannibal har igen styr på sit game. Herefter kom der yderligere 2 
sejr på (max point) ippon, Et flot comeback Hannibal: 3. Plads pokal var hjemme fra morgenstunden. 
 
Næste deltager var i klassen U11 under 38 kg: Mikail Ergin. Mikail taber første kamp, men vinder den 
næste, hvilket var nok til at komme videre til semifinalen mod vinderen fra den anden pulje. Mikail kaster 
2 gange og dermed max point og vinder semifinalen. Mikail er klar til finalen. Mikael kæmper bravt for 
guldet i finalen og kaster 2 gange. Den tyske modstander formår ikke at komme igen. Flot comeback efter 
første kamp og GULD til Mikail, der var vægtklassens yngste mand på kun 8 år. 
 
Arash Adabaei i klassen U11 under 50 kg. Arash startede også med nummer 2 i sin pulje. I semifinalen 
møder han vinderen fra den anden pulje, og taber denne kamp, og desværre også den efterfølgende 
bronzekamp. Arash kæmpede hårdt for sit resultat i turneringen og gav sig ikke, men desværre ikke nok i 
sidste ende til en medajle, men en pæn 5. plads. 
 
Dagens sidste Gladsaxe-deltagere var i U13 under 42 kg. Her deltog klubbens 2 store talenter Frederik 
Lisbjerg og Vasilje Babovic, som begge har vundet adskillige medajler. Både Vasilje og Frederik viste 
gode og tekniske angreb, men ikke nok til scoringer og blev straffet i modstandernes kontraangreb: 
Begge taber deres kampe til de senere to bronzevindere. Med deres judoevner er det kun et spørgsmål om 
tid, før der igen kommer medajler ind på deres konto. 
 

Lørdag aften inviterede vores venskabsklub PSV-90 alle på 
en grillaften med masser af hygge og snak. Både børn og 
voksne hyggede sig rigtig meget under de venskabelige 
forhold. 
 
Vores venskabsklub besøger os i Gladsaxe i weekenden 
28.–30. Oktober. 
 
Gladsaxe Kommune har støttet med transporttilskud, der er 
med til at gøre turen mulig. 


