
En fantastisk tur til Neubrandenburg – igen – igen! 
 

Gladsaxe Judo Klub deltog den 13. september 2013 i Neubrandenburgs 

traditionelle judoturnering og kom oplevelsesmættet hjem med 6 flotte medaljer 

 
For 7. gang deltog Gladsaxe Judo Klub i weekenden den 13.-15. september i vores tyske 

venskabsbys judostævne i Neubrandenburg afholdt af PSV90. 

 

Der var 529 deltagere fra 40 klubber, de flest tyske, nogle polske og så Gladsaxe som den eneste 

danske klub. Der blev kæmpet på 5 måtter. 

 

Gladsaxe Judo Klub stillede med 11 kæmpere og 

en dommer, Jan Nielsen.  

 

Ledere på turen var Peter Bo Olsen og Lisbeth 

Nielsen og flere forældre var også med for at 

bakke op. 

 

Mathias Madsen U15 vandt sine 3 kampe, Lærke 

Olsen U18 vandt hendes 3 kampe og Helena 

Hermansen U9 vandt sine 4 kampe, hvorved de 

alle fik en guldpokal. Lucas Andersen U18 vandt 2 kampe og tabte en, hvilket sikrede ham en 

sølvpokal. I Ilia Mosavi Hejazis U9 gruppe var der kun 2 kæmpere og desværre tabte Ilia kampen, 

men fik alligevel en sølvpokal. Asger Junker U9 vandt 3 kampe og tabte en, hvilket sikrede ham en 

bronzepokal. 

 

Asger Mikkelsen sikrede sig en fornem sejr over en tysk kæmper med vilje og fremragende teknik i 

gulvet, men var uheldig i anden kamp. Noah Merrild havde to meget lige kampe, men tabte, og 

Jonathan Andersen mødte 2 stærke modstandere og måtte se sig slået , men fik god erfaring med 

hjem. Martin Isacson  og Lucas Haldren fik turneringspremiere og klarede det flot. 

Alt i alt 6 medaljer  – Til lykke! 

 

 

 

Lørdag aften lavede PSV90 traditionen tro 

grillpary for kæmpere, trænere og forældre fra 

begge klubber, som endnu engang var vellykket. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi siger tak til Gladsaxe Kommune for støtte til turen. Det er en rigtig god oplevelse, som vi er 

meget glade for. 

 

Peter Bo Olsen,( pe.bo.ol@youmail.dk ) 
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