Judo-tur til Neubrandenburg 2017
Gladsaxe Judo Klub (GJK) er endnu engang blevet inviteret til at deltage i Neubrandenburgs judostævne
lørdag den 23. september 2017. Vores værter er politiets judoklub (PSV 90). Neuenbrandenburg er en af
Gladsaxe kommunes venskabsbyer og det har GJK haft stor glæde af i gennem snart mange år. Sidste år
var PSV 90 i Gladsaxe hvor vi arrangerede en fælles træningslejr i klubbens dojo.
Efter dette lille historiske tilbageblik så lidt om stævnet som foregik i stor hal med 5 kamparealer.
Stævnet er opdelt i flere aldersgrupper og vægtklasser. Gladsaxe Judo Klub havde unge kæmpere med,
som stillede op i forskellige vægtklasser og aldersklasser, herunder ’piger’ og ’drenge’. Disse inddelinger
sikrer mere fair kampe. Vi havde en del kæmpere med, der kun havde lidt kamperfaring, så vi var
spændte på, hvordan ikke mindst de nye kæmpere ville klare sig.
GJK stillede med 6 kæmpere, der alle var i børnegruppen mellem 8 og 13 år:
Hannibal Skovbye
Mika Thrane
Kia Thrane
Luiza Blaszczyk
Ingrid Pszenna
Maximillian Pszenna
Klubben stillede med 3 trænere for gruppen fra 8-13 årige. Der trænes mandage, onsdage og torsdage:
Monika Pszenna (sort bælte)
Khuram Malik (sort bælte)
Henrik Hermansen (blåt bælte)
Første kæmper på måtten var Ingrid Pszenna. Hun var suveræn og vandt alle sine kampe. Flere af hendes
kampe blev vundet på perfekte kast, som udløser de maksimale 10 point. Ingrid Pszenna fik en flot
guldpokal.
Klubbens mindste deltager, deltog i U8 under 25 kg, Hannibal Skovbye. Hannibal var i en stor pulje med
masser af stærkt modstand. Han tabte sin første kamp (delvist pga. af at han fik strafpoint for at tage fat i
kraven på modstanderens judogien, hvilket ikke er tilladt i Tyskland), men Hannibal vandt dog sin næste,
hvilket var tilstrækkelig til at opnå en flot bronzemedalje.
Kia Thrane, der var en relativ ny kæmper vandt 1 kamp og tabte 2, men da puljen var lille blev det
alligevel til bronze, hvilket skabte stor glæde.
Lillebror Mika Thrane kæmpede også bravt i en meget vanskelig pulje og fik desværre ikke nogen
medalje.
Dagens overraskelse var Luiza Blaszczyk, der vandt en kamp på et flot kast og tabte en kamp, hvilket var
tilstrækkelig til en 2. plads i den lille pulje. For en ny kæmper var det et flot resultat og Luiza var fuld af
selvtillid.
Endelig kæmpede Maximillian Pszenna nogle vanskelig kampe mod stærke tyske modstandere, hvilket
desværre ikke førte til medalje.

Lørdag aften inviterede vores tyske venskabsklub alle på en grillaften med masser af hygge og snak. Både
børn og voksne hyggede sig rigtig meget under de venskabelige forhold. Holdlederen fra GJK, Henrik
Hermansen, holdt en tale til sine tyske judokolleger. Og der blev senere på aften tid til at evaluere deres
besøg i Gladsaxe i oktober 2016 hvor vi arrangerede en fælles træningslejr (som nævnt ovenfor). Billedet
neden for viser vores 6 kæmpere:

Vi takker Gladsaxe Kommune, der har støttet med transporttilskud. For uden denne støtte ville turen ikke
kunne gennemføres.

