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SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING

Kadett och junior SM i Staffanstorp
Henric Treutiger och hans pappa Ilya åkte ned redan på torsdagen den 13 februari till Staffanstorp. Vi andra åkte på
fredagen. Vi skulle tävla i den prestigefyllda tävlingen SM. På hotellet Scandic Star i Lund träffades vi alla och våra
deltagare vägde in innan vi gick till bords på restaurangen som bjöd på pasta buffe. Därefter samlades vi vuxna vid
den fina foajen på hotellet och umgicks med varandra och med föräldrar och ledare från bl.a. SPIF, Bålsta,
Norrköping och Linköping. Dagen därpå körde vi till tävlingshallen i Staffanstorp. Tävlingshallen var ganska liten och
arrangemanget var inte den bästa. Domarna var mycket ojämna och vissa var direkt usla. Men till slut vann rätt tjej
och kille och alla som vann sina klasser var verkligen värda sin titel.
Här följer matchrapporterna.
Damer U18 -63 kg Paulina Persson
Paulina fick mötta Borlänges Emma Björktorp, Borlänge i sin första match. Tyvärr förlorade Paulina matchen med
ippon, efter att ha fastnat i en fasthållning. Emma gick sen vidare till final och Paulina fick därmed återkval. Där
mötte hon Karin Magnusson från Norrköping. Karin är en lång tjej och Peaulina kunde in störa Karin med sina
attacker. Istället var det Karin som kunde vinna matchen med ippon. Därmed vart Paulina utslagen.
Herrar U18 -60 kg Isak Ymen
Rutinerade Isak inledde mot Niklas Bolin, Knivsta. Matchen var ganska jämn fram tills Isak kastade ippon med en
mäktig makikomi. I följande match mötte han Carl Edvidsson från Borås. Den här matchen dominerade Isak totalt
och han vann matchen med 3 yoko och 1 wazari. I sin tredje match ställdes Isak mot John Haglöw från SPIF. Även
denna match dominerades helt av Isak. Allt såg väldigt ljust ut när det som inte får hända hände. Isak ledde matchen
med 1 wazari och 2 yoko när endast 15 sek var kvar på matchen. Då råkade Isak greppa tag i Haglöfs byxor och
därmed diskvalificera sig genom en hansokumake. En bedrövad Isak förlorade en match som han hade full kontroll
på. Haglöf gick sen och tog bronspengen i klassen. Isak fick i återkvalet möta Lukas Andersson från Vänersborg.

Isak vinner matchen med wazari. I följande match ställs han mot Daniel Engelson, Linköping. Det blev en väldigt jämn
match där inga poäng utdelades. När matchen tog slut hade Isak fått 1 shido och Daniel 2 shido. Men då samlades
domarna och efter en liten stund så fick Isak ytterligare en shido, därmed slutade matchen lika och den fick förlängas
med Golden Score. En mycket trött Isak blev där kastad på yoko och fick därmed nöja sig med en sjunde plats.
Herrar U18 -66 kg Christoffer Macias, Daniel Parmhed och Henric Treutiger
I denna klass hade vi höga förväntningar. Landslagsmannen och flerfaldige svenskemästaren Christoffer var
guldfavorit men vi hade också våra två mycket duktiga och rutinerade killar Henric och Daniel som båda hade en bra
chans till medalj. Det visade sig att Christoffer infriade alla förväntningar med råge. Hann vann alla sina matcher med
ippon och han fick inga poäng mot sig under hela tävlingen. Imponerande. Detta blev hans tredje SM guld på tre
starter. Christoffer vann först över Felix Blomkvist, Bålsta, sen Tim Nylander från Göteborg, därefter över Rasul
Rezae från Karlstad och i finalen över landslagskompisen William Björklund från Borås.
Daniel vann sin första match med ippon över Filip Johansson, Kallinge. I följande match ställdes han mot Göteborgs
Edwin Schönberg. Tyvärr förlorade Daniel matchen på ippon. Under tiden hade Henric hunnit vinna sin första match
med två wazari över Daniel Andersson från GF idrott, Landskrona. I sin andra match ställdes Henric mot landslagets
William Björklund, Borås. Duktige William vann matchen med ippon och gick sen vidare till final. Henric fick därmed
återkval och fick där först möta Carl Berggren från Sundsvall. Henric vann matchen ganska lätt med både yoko och
ippon. Nu ställdes våra killar Henric och Daniel mot varandra. Det blev en väldigt händelserik match där det
utdelades 1 yoko och 1 wazari till Henric och 1 yoko och 1 ippon till Daniel. Därmed fick Henric nöja sig med en
sjunde plats medan Daniel gick vidare till bronsfinal. Där ställdes Daniel mot starke Rasul Rezae från Karlstad.
Men det var Daniel som drog det längsta strået, och hann vann matchen med ippon. Daniel tog därmed sitt första
SM medalj. Mycket starkt gjort. Resultatet i klassen blev alltså guld och brons till Saltsjö JK.
Herrar U21 -81 kg Felix Edlund
Felix mötte Robin Henningsson, Kristianstad. Felix kom i underläge med yoko i början av matchen. Men en jagande
Felix tog över matchen ordentligt men kom inte riktigt åt med sina tekniker. Robin tilldelades två shido innan
matchen tog slut. Och han borde kanske ha fått ytterliga en shido för passivitet. Tyvärr fick inte Felix någon återkval
och han blev därmed utslagen.
Herrar U21 -90 kg Pontus Persson
Pontus tävlade i junior klassen U21, då det inte arrangerades nån klass i hans ålderskategori U18, pga för få anmälda.
Men Pontus är en tuff kille och han ställde upp utan respekt för de äldre killarna. Pontus ställdes mot Jonathan
Fagehill, Frövi, i första matchen. Tyvärr förlorade Pontus matchen på ippon och dessvärre förlorade han sin följande
match med samma poäng. Motståndet i andra matchen stod Jesper Kullman IK Södra för.Därmed blev även Pontus
utslagen ur tävlingen.

Södra Judo Open 1
Den 1 februari var det dags för årets första Södra Judo Open i Haninge, som vanligt.
Vi ställde upp med 26 startande i tävlingen som hade totalt över 300 judokas. Vi
gjorde en bra insatts och vann en massa matcher. Vår yngsta och minsta deltagare
Tuss Mattson fick åka hem med en bronsmedalj efter mycket kämpande och det fick
även vår största deltagare Pontus Persson -90 kg i juniorklassen. Pontus som endast
är kadett (U18) är så pass duktig så att han ställde även upp i juniorklassen (H21) där
han fick möta motståndare som är upp till tre år äldre. Men som sagt det skrämde
inte honom och han fick med
sig bronspengen i den äldre
åldersklassen samtidigt som
han vann guldet i sin rätta klass
U18. Två medaljer till Pontus. Två medaljer tog även Christoffer

Macias i klasserna U18 -66 kg, H21 -66 kg och Daniel Parmhed i samma klasser. Favoriten Christoffer tog båda gulden
och Daniel båda bronsen i samma klasser. En stark Saltsjö JK klass. Paulina Persson tog silvermedaljen i sin klass U18
-63 kg. Syskonen Gihl, dvs Klara och Anton tog var sitt brons i sina respektive
klasser U13 -40 kg och U15 -42 kg. Johanna Bengtsson erövrade också en
bronsmedalj. Det gjorde hon i klassen U13
-36 kg. Även vår herrjunior i klassen H81
kg, Felix Edlund kämpade till sig en
bronsmedalj.Adam Nylander gjorde en
mycket bra tävling men fick nöja sig med en hedrande 5:e plats. Samma
placering och bedrift gjorde även Emil Wetterland. Övriga gjorde också väldigt
bra ifrån sig men räckte inte riktigt till för att nå dom främre placeringarna.

European Open i Sofia
Första helgen i februari gjorde Tommy premiär på världscupen
för seniorer. Detta skedde i Bulgariens huvudstad Sofia.
Tommy är första års senior och har slagit in sig i
seniorlandslaget. Han har tidigare varit med i både kadett och
juniorlandslaget. Tommy mötte Jovan Mircovic, Serbien i sin
första match. Tommy vann matchen övertygande med yoko
och ippon. I sin följande match ställdes han mot rutinerade
britten Patrick Dawson. Dawson är ganska meriterad med bl.a.
flera vinster på världscupen. Det blev en jämn match där
Tommy var den som förde matchen dock utan att få poäng.
När endast en minut var kvar på matchen så fastnade Tommy i
en fasthållning som gav Dawson vinsten med ippon. Dawson
gick sen vidare i tävlingen och tog till slut hem guldet i klassen.
Tyvärr fick inte Tommy någon återkval då det inte finns på världscupen. Tommy får klart godkänt i sin premiär och
med en annan lottning hade han säkert kunnat ta medalj. Det blir en spännande tävlings år för Tommy år 2014. Och
jag är ganska säker på att han kommer att kunna etablera sig i världstoppen.

Så här ser landslagen ut vårterminen 2014.
Seniorer
Joel Mankowitz
Tommy Macias
Rasmus Deckart
Robin Pacek
Andreas Lindqvist
Joakim Dvärby
Viktor Bush
Martin Pacek
Viktor Allansson
Emma Barkeling
Elex Borghesi
Mia Hermansson
Jonas Björktorp
Anna Bernholm
Emil Mattsson
Sebastian Fagehill
Juniorer
Nellie Einstein
Hamon Shokohi
Elin Broström
Moustafa Abu Ramadan
Frida Wiberg

Kadetter
Oskar Jaskarin
Gabriel Westerlund
Christoffer Macias
William Björklund
Julius Sonnerud
Pontus Persson
Emma Henriksson
Ida Eriksson
Amanda Håkansson
Katerina Kalpakidou
Alina Gustavsson

Sportlovslägret i Borlänge
I månadsskiftet feb/mars arrangerades sportlovslägret i Borlänge. Det blev
rekord med deltagare, då ca 230-250 deltog på lägret. Sen tillkom det en
massa föräldrar ledare mm väldigt mycket det var vilket gjorde att vi var
väldigt många i
kampsportenshus där lägret
hölls i tre olika hallar. Som
tränare tjänstgjorde Wolfgang
Biedron Sundsvall, Josef Macias
Saltsjö, Tommy Macias Saltsjö,
Peter Nyvall Borlänge och Hasse
Ehrling Täby. Saltsjö Judoklubb
ställde upp med ca 20 deltagare. Det tränades två-tre pass judo per dag
och grupp och på lördagen avgjordes ne-waza tävlingen ”Ne-Waza Open”.
Vår klubb gjorde mycket bra ifrån sig på tävlingen och vi fick en hel hög
med medaljer med oss hem. På fredag kväll var det disco för dom minsta
och på lördag kväll var det bad i Borlänges stora badpalats. På badet blev
vi utmanade av Stockholms Judoklubb på en simstafett (5 x 25m). Vi antog
utmaningen och vårt lag vann klart. Laget
bestod av Åsa, Tommy, Anton, Josef och Mats.
Det hanns också med den traditionella
bowlingtuneringen som Stockholms JK
anordnar. I år var vi representerade av Paulina
och Amanda. Tyvärr kom dom sist i tävlingen
Lägret avslutades på söndagen med en
dangradering ( gradering till svartbälte). Vår
Christoffer Macias graderades där till 1 Dan.

