Gladsaxe judoklub deltog i turnering i Neubrandenburg – en god tradition
I weekenden 18-20 september 2015 deltog en gruppe judokæmpere fra Gladsaxe judoklub i den tyske klub
PSV90s årlige judoturnering i Neubrandenburg i Tyskland. I alt 12 kæmpere i alder fra 7 til 18 år var med på
turen. Ud over kæmperne var 5 forældre og ledere med på turen, samt en baby! Det er niende gang Gladsaxe
judoklub deltager i denne turnering hvilket efterhånden har udviklet sig til en rigtigt god tradition. I
turneringen deltog ca 400 kæmpere fra forskellige dele af Tyskland, Polen og Danmark (Gladsaxe). I år fik
Ingrid Komodowski i U9 en
guldmedalje efter at have vundet
alle sine kampe. Mikail Ergin også
U9 vandt en bronzemedalje efter
at kun have tabt sin sidste kamp. I
U11 fik Helena Hermansen
kæmpet sig til en bronzemedalje
mod hård modstand. Helenas
bror, Tor Hermansen der var med
på turen både som kæmper og
leder fik afslutningsvis vundet en
guldmedalje i U21. Der var flere af
deltagerne fra Gladsaxe der fik
international debut, og enkelte der havde sin første turnering. Alle kæmpede bravt og også de der ikke vandt
medaljer vandt flere kampe.
To af Gladsaxes kæmpere i U11 fik en lidt hårdere turneringsdeltagelse, da de slog henholdsvis ryg og nakke
i deres kampe. De fik begge to en tur i ambulance til det lokale hospital for undersøgelse. Heldigvis viste der
sig ikke at være skader, og de to kunne forlade hospitalet igen efter undersøgelsen.
Lørdag aften arrangerede den
tyske venskabsklub en grillfest for
begge klubber. Vejret var med os,
og vi kunne sidde udenfor hele
aftenen. Det var en meget
hyggelig aften og afslutning på en
begivenhedsrig dag!

Gladsaxe kommune har støttet turen økonomisk hvilket vi siger tak for. Det er efterhånden en god tradition
for klubben at deltage i turneringen i Neubrandenburg, og udviklende både socialt og sportsligt for vores
unge kæmpere.
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