Referat fra DM2018

Judoklubben Mitani havde 11 kæmpere, et U17 drengehold og et fælles U17 pigehold med
Brønshøj, tilmeldt til årets DM, som blev afholdt i Vrå.
Lørdag skulle Magnus, Sif, Sofia, Asger kæmpe og bagefter skulle holdkampene afvikles.

Asger var første mand på måtten. Han var kommet i en hård vægtklasse med mange gode
kæmpere, og tabte 2 kampe og vandt 1. Asger endte som nr.3 i sin pulje og gik ikke videre.
Godt at se Asger tilbage ved DM efter en længere pause, og med lidt mere regelmæssig træning,
kunne han være kommet videre.
Magnus havde kun 1 modstander, og skulle kæmpe bedst af 3 kampe. Desværre blev Magnus
modstander skadet efter kun 15 sekunders kamp, og måtte opgive at fortsætte, så Magnus vandt
DM, men fik desværre ikke så meget kamp.

Sif var rykket en vægtklasse op, fordi der ikke var nogen modstandere i hendes normale
vægtklasse. Sif har en meget hård og lige første kamp, hvor der må 3 minutters overtid til at afgøre
vinderen af kampen, som heldigvis bliver Sif, som laver en flot opfølgning i gulvkamp, og afgør
kampen med en strangulering.
Sif taber den næste kamp til vinderen af gruppen, og slutter med en sølvmedalje.
Sofia havde desværre ingen modstander og blev dansk mester uden kamp.

Til gengæld fik Sofia kamp i holdturneringen sammen med Lucia, på det fælles pigehold, som
Mitani havde sammen med Brønshøj judoklub.
Holdet vandt alle deres kampe, og blev danske mestre for hold U17 piger.

Mitanis drengehold bestod af Alexander, Mathias, Magnus og Asger. Der er 7 vægtklasser på et
drengehold, så vi var allerede bagud 3-0, så alle kampe skulle vindes for at Mitani kunne vinde
holdkampen.
I første holdkamp var det kun Mathias og Magnus som vandt, og vi tabte 2-5 til Brønshøj.
I anden holdkamp mod Århus gjorde vi det lidt bedre og tabte kun 3-4.

Sidste holdkamp var kampen om bronze, og drengene var opsatte på, at nu skulle det lykkedes at
vinde alle deres kampe.
Alexander lagde godt ud, og vandt mod en lidt større dreng efter en hård fight.
Mathias og Magnus vandt forholdsvis let deres kampe, så det hele afhang af Asger i sidste kamp.
Asger kæmpede hårdt mod en noget tungere modstander, som han tilsidst fik i holdegreb, og
dermed havde Mitani vundet 4-3, og vandt bronze i holdturneringen med kun 4 kæmpere. Rigtig
flot af drengene, som viste god holdånd og var gode til at bakke hinanden op.

Lørdag endte således med 2 guldmedaljer, 1 sølv, og guld og bronze i holdturneringen. Et rigtig flot
resultat.
Søndag skulle 7 kæmpere fra Mitani på måtten. Hannah, Sarah, Lucia, Akio, Kenzo, Mathias og
Alexander.
Alexander var i en af stævnets største vægtklasser med 16 deltagere.
Han afgjorde alle sine 4 kampe meget sikkert før tid, og vandt DM. Alexanders længste kamp var
16 sekunder, og finalen blev afgjort på kun 6 sekunder. Så en ret suveræn indsats af Alexander.

Akio havde det noget sværere i sin vægtklasse og tabte desværre begge sine kampe, og fik aldrig
rigtig gang i det judo som han kan.
Sarah vandt 2 kampe og tabte 1 i den indledende runde og gik videre til semifinalen. Her tabte hun
efter en god indsats og sluttede med en bronze medalje.
Hannah havde 2 kampe, og kæmpede godt, men tabte desværre begge sine kampe, og gik ikke
videre.
Mathias havde 4 indledende kamp, som han alle vandt i sikker stil på både kast og holdegreb.
I semifinalen kom Mathias foran på wazari, og havde helt styr på sin modstander, men lavede en
fejl som modstanderen udnyttede til at kaste Mathias til wazari. Heldigvis kom Mathias hurtigt
tilbage og afgjorde kampen.
I finalen kæmpede Mathias igen i sikker stil og vandt overbevisende DM.
Lucia havde kun 1 modstander, og skulle kæmpe bedst af 3 kampe.
Den første kamp tabte Lucia efter kun 17 sekunder, så der var lidt pres på, for så skulle hun vinde
de næste 2. Lucia kom flot tilbage og vandt de næste 2 kampe og vandt guld.

Sidste kæmper var Kenzo, som også kun havde en modstander, og her var der ingen tvivl. I begge
kampe kastede Kenzo og fulgte op i holdegreb, og vandt DM.
Søndagens resultat blev dermed 4 guldmedaljer, og 1 bronzemedalje.

Samlet resultat for DM 6 guld, 1 sølv, og 1 bronze, og guld og bronze i holdkamp.
Et rigtig flot resultat med 11 deltagere, som sammen med deres forældre havde taget den lange
vej til Nordjylland.

Guld:
Alexander

U12 drenge -30B og U17 hold bronze

Kenzo

U15 drenge -40B

Magnus

U18 drenge -50A og U17 hold bronze

Mathias

U15 drenge -40A og U17 hold bronze

Lucia

U15 piger -44B og U17 hold guld

Sofia

U18 piger +70B og U17 hold guld

Sølv:
Sif

Senior

-63A

Bronze:
Sarah

U12 piger -30B

Asger

U17 hold

