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Tommy slår igenom i Grand Prix i Samsun
Tommy Macias som är första års senior i år vart väldigt glad när han vart uttagen till Grand Prix tävlingen i turkiska
Samsun. Tommy hade ett starkt år under 2013 där han visade att han tillhörde europas juniorelit genom att ta flera
placeringar på Europa cuperna. Han hoppades att ta en plats i seniorlandslagets A-trupp under detta år. Och han fick
chansen att visa vad han kan i och med att landslagscoachen Robert Eriksson gav Tommy chansen att tävla på
Continental Open i Sofia och Grand Prix i Samsun. På seniorernas världscup så har de olika tävlingarna fått olika hög
status. Continental-tävlingarna ger . lägst poäng, därefter är det Grand Prix och allra mest poäng ger Grand Slamtävlingarna. Därför var Tommy lite förvånad att han hade blivit uttagen till en Grand Prix tävling utan att han hade
några senior meriter i ryggen. I Sofia hade Tommy vunnit sin första match på seniortouren och visat att han faktiskt
kan slå elitseniorer.
Till tävlingen i Samsun åkte hela svenska A-landslaget (Anna Bernholm, Mia Herrmansson, Robin Pacek, Joakim
Dvärby och Martin Pacek) och Tommy. Sverige gjorde en imponerande insatts och vi kom hem från Turkiet med tre
femteplatser och en sjunde plats. Och den som imponerade mest var Tommy som gick hela vägen till en bronsmatch
i den mycket tuffa -73 kg klassen. Tommy förlorade tyvärr bronsfinalen mot regerande OS silvermedaljören Ungvari
efter att ha lett matchen fram tills två minuter återstod av matchen. Rutinerade Ungvari lyckades då koppla in ett
halslås på Tommy. På denna tävling bevisade Tommy att han tillhör världseliten och att han nu kan försöka komma
till Rio OS.
Här följer en rapport från Landslagscoachen Robert Eriksson. Roberts rapport är nedkortad och därför är inte
resterande svenskars prestationer med i denna rapport.
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Efter en längre träningsperiod var det dags för landslaget att börja sitt
tävlande igen. Säsongen innan avslutades på ett bra sätt på Grand Prix i
Jeju med tre medaljer och målsättningen inför denna tävling och de
kommande tävlingarna är självklart att hela tiden kunna konkurrera om
medaljer. Trots att det redan i år har varit ganska många tävlingar så var
det ett stort och starkt startfält på plats i Turkiska Samsun med 351
deltagare från 44 nationer.
Sverige ställde upp med 6 aktiva och förutom de mer rutinerade seniorerna så gjorde Tommy Macias som är förstaårssenior debut i
Grand Prix sammanhang. Tommy inledde mycket bra med att besegra den mycket rutinerade Rumänen Danculea på ippon efter
att ha hämtat upp ett underläge på yuko. I nästa match mot Nartey från Ghana, som även han är en rutinerad judoka med många
internationella placeringar, bjöd Tommy på en mycket stark ippon genom en seio nage variant och han var nu i kvartfinal mot
hemmahoppet Vanlioglu som är tidigare EM medaljör och som visat upp en mycket god form under dagen och bl.a. slagit ut OSvinnaren från Georgien (-66kg).
Matchen blev mycket jämn men turken kunde ta ledningen på en wazari som han sedan höll matchen ut trots Tommys offensiv. Det
blev istället återkval mot Belgaren Bottieau och här spelade Tommy ut hela sin kapacitet och Belgaren hade inte mycket att sätta
emot Tommy som tog sig till sin första stora medaljmatch.
I bronsmatchen väntade kanske en av viktklassens mest rutinerade och meriterade deltagare i form
av Ungvari från Ungern. Ungvari som tidigare har tagit medalj på allt från EM till OS i -66 kg har efter
OS i London bytt till -73 kg där har snabbt har blivit ett toppnamn. Tommy visade dock ingen respekt
och satte press på Ungraren från start vilket resulterade i tre varningar för Ungararen och ett mycket
bra läge för Tommy. Dock kom Ungvaris rutin ikapp och han kunde via en stark övergång från
stående till golvet ta Tommy i ett halslås och vann därmed bronset.
Lite surt då Tommy förde matchen och hade varit värd medaljen men ändå en riktigt bra prestation
av Tommy som har haft en fin utvecklingskurva de senaste månaderna och har jobbat hårt för att slå
sig in i seniorvärlden. Förhoppningsvis kommer det att bli fler chanser och medaljmatcher för
Tommy.

Europacupen i Zagreb
Den 7-9 mars arrangerades årets första European Cup
för kadetter i Kroatiens huvudstad Zagreb. Sverige
ställde upp med i stort sett hela kadettlandslaget.
Saltsjö JK:s landslagsjudokor Pontus Persson och
Christoffer Macias var givetvis med. Det blev en mycket
lyckad tävling för Sverige, som gjorde sin bästa insatts
någonsin på denna tuffa tävling. Sverige tog två
Amanda, Ida, Emma, Oscar, Gabriel,
placeringar, en tredjeplats genom Amanda Håkansson William, Christoffer, Julius och Pontus
70 kg och en sjunde plats genom Christoffer Macias -66
kg. Här följer en kort rapport om våra killars matcher. Christoffer tävlade i klassen -66 kg där inte mindre än 86 st
deltagare återfanns. Denna viktklass var tävlingens största. Christoffer inledde sitt tävlande mot Christopher
Edwards, GBR. Christoffer var på en lysande humör och han hade lekstuga med den stackars britten. Christoffer vann
matchen med två yoko och två wazari. Dessutom hann Edwards få två shido innan matchen tog slut. I följande match
fick Christoffer möta Richard Kovacs, HUN. Inte heller denna match gick tiden ut. Christoffer vann matchen på ippon.
I sin tredje match ställdes Christoffer mot rutinerade Luca Papa, SUI. Matchen stod och vägde och Papa hade
tilldelats en shido när Christoffer olyckligtvis fastnade i ett armlås och Papa fick därmed ippon. Eftersom Papa enkelt
gick till final så fick Christoffer återkval. Där väntade Dean Sonder, NED, som Christoffer slog med ippon. I nästa
match mötte han Frederik Scheiber, GER. Det blev en härlig revanch för Christoffer som vann på wazari. Christoffer
hade nämligen förlorat mot Scheiber tidigare på tävlingen Copa de Espana i Vigo. I sin sjätte match mötte Christoffer
Balint Kapitany, HUN. Nu glänste Christoffer på nytt och vann matchen en yoko och en ippon bara efter några få

sekunder. I sin sjunde match fick Christoffer möta slovenen Ivo Jurkovic. Christoffer tog ledningen med yoko men
blev senare kastad på en tveksam wazari. En forcering av Christoffer medför
de att slovenen tilldelades två shido innan matchen tog slut. Därmed slutade Christoffer på en sjunde plats med
mersmak.
I klassen -90 kg tävlade vår Pontus Persson. Klassen hade samlat hela 32
deltagare, vilket är väldigt många i denna viktklass. Pontus fick möta Jere
Bokurina, CRO i sin första match. Det blev en ganska jämn match i början då
båda erhöll var sin yoko. Men sen fick Pontus in en fasthållning som han höll
hela tiden ut och fick därmed ippon. I följande match fick Pontus möta Dino
Prepelic, SLO. Prepelic var duktig och vann matchen med yoko och ippon.
Tyvärr förlorade Prepec följande match och därför fick inte Pontus någon
återkval.
Efter tävlingen stannade vi kvar i Zagreb och deltog på träningslägret fram till onsdagen då vi flög hem.

Bremen Masters
Torsdagen den mars satt jag i bilen körandes mot Skavsta med tre pladdrande judoka. Det var Christoffer, Pontus
och Henric som satt i bilen och vi var på väg till stor tävlingen Bremen Masters i norra Tyskland. Det var en speciell
känsla att inte ha med Tommy på denna tävling, då han har varit med de senaste fem åren. Nu hade han blivit för
gammal då han är första års senior. Flygresan gick bra och vi checkade in i vårt enkla hotell som vi har bott i tre eller
fyra gånger. Efter att vi lämnat bagaget på hotellet så drog vi till centralen där vi mötte upp SPIF och Borås för att gå
på middag på en hyfsad köttrestaurang. Nöjda och belåtna drog vi sen hem till vårt hotell för att sova gott. Följande
dag gick vi lite sightseeing i Bremen med mig som ciceron. Även nu med SPIF och Borås som sällskap. Och jag tror
säkert att dom blev lite imponerade av våra stora kunskaper om Bremen och dess historia. På eftermiddan var det
dags för akreditering och invägning. Killarna hade bra koll på vikten och invägningen gick smidigt till. På lördagen
tävlade alla våra killar. Först ut i tävlingen var våra -66 kg
grabbar, Henric och Christoffer. Denna klass visade sig vara
tävlingens största med hela 78 deltagare. Henric fick möta
Raman van Wee, NED i sin debut. Det blev tyvärr en tråkig
match där Henric hade alldeles för mycket respekt för sin
motståndare. Henric förlorade matchen på tre shido och fick
ingen återkval. För den mer rutinerade Christoffer gick det lite
bättre. Han vann sin första match övertygande med ippon över
Jacob Hartmaan, GER. I följande match mötte han Luc van Hal,
NED. Det blev en mycket tät match där ingen fick in några
tekniker innan matchtiden tog slut. Men eftersom holländaren
SPIF, Borås och Saltsjö vid Roland statyn
hade fått shido för mattflykt så tilldelade Christoffer segern. I
sin tredje match ställdes Christoffer mot duktige Maurice Puchel, GER. Maurice vann matchen på ippon. Dessvärre
förlorade Maurice följande match och detta medförde att Christoffer inte heller fick nåt
återkval.
Pontus gick in i tävlingen mot unge Younes Braakhuis, NED. En mäktig O-uchi-gari från
Pontus gjorde slut på matchen med ippon. I sin nästa match fick Pontus möta Cedric
Abidi, FRA. Pontus kom tidigt i underläge med shido men sen tog han över matchen
helt. Han vann matchen med wazari och ippon. I sin tredje match mötte han rutinerade
Simeon Catharina, NED. Catharina är teknisk och stark och vann matchen med en
blixtrande Tai-otoshi som gav ippon. Catharina gick sen till final och Pontus fick ladda
om inför återkvalet. Där fick han möta Paul Pink, GER. Tyvärr förlorade Pontus även
De tre små grisarna
denna match på ippon. Vi flög hem på söndagen, utan placeringar men med ny nyttig
erfarenhet och med revanch sug inför nästa års Bremen Masters.

Sörmlandsträffen
Den 29 mars var det dags för Sörmlandsträffen i Oxelösund. Sörmlandsträffen är en anrik tävling som startades i
mitten av 70-talet. Saltsjö JK ställde upp med en blandad skara av rutinerade och mindre erfarna judokas. Jag hade
tänkt att hela Stora och Lilla Team Ippon skulle vara med, men pga sjukdomar och skador så blev det inte så.
Men alla gjorde mycket bra från sig och vi blev tredje bästa klubb (efter SPIF och Frövi) med våra 4 guld och 2 brons.
Här följer lite statistik för er (mig) som älskar sånt.
Deltagare
Anton Gihl
Mattias Andersson
Alexander Holmström
Jonathan Berkan
Isak Ymen
Henric Treutiger
Christoffer Macias
Pontus Persson
Isak Ymen
Christoffer Macias
Henric Treutiger
Erik Andersson
Magnus Andersson
Felix Edlund
Pontus Persson
Paulina Persson
Totalt

Klass
P15 -42 kg
P15 -46 kg
P15 -66 kg
P15 -66 kg
H18 -60 kg
H18 -66 kg
H18 -66 kg
H18 -90 kg
H21 -60 kg
H21 -66 kg
H21 -66 kg
H21 -73 kg
H21 -73 kg
H21 -81 kg
H21 -90 kg
D18 -63 kg

Antal matcher
4
1
4
2
4
2
4
2
4
4
4
1
1
4
2
2
45

Matchvinster
4
0
2
0
3
1
4
2
2
4
2
0
0
2
0
0
26

Matchförluster
0
1
2
2
1
1
0
0
2
0
2
1
1
2
2
2
19

Netto
4
-1
0
-2
2
0
4
2
0
4
0
-1
-1
0
-2
-2
7

Placering
Guld
Utsl
5:a
Utsl
Brons
Utsl
Guld
Guld
Utsl
Guld
5:a
Utsl
Utsl
5:a
Utsl
Utsl

Henric skadade sig och tvingades lämna w.o i sin sista match (H18).
Vi slutade på +7 och det är helt ok. Nästa år ska vi vara ännu bättre.V

Våra medaljörer på Sörmlandsträffen

Persson och Treutiger

Solna kampen
Medan jag var i Bremen med Christoffer, Pontus och Henric, så var ett gäng ungdomar i Solna på solnakampen.
Som assisterande coach kallades Anton Gihl in. En uppgift som han klarade av galant. Sen var han naturligtvis inte
ensam om att ta hand om alla barnen, utan det var många föräldrar som ställde upp med det.
Tyvärr har det inte kommit ut nån resultatlista och därför vet jag inte riktigt vilka som tog medalj på tävlingen.
Men jag vet att följande tog medalj: Willmer Anjou guld, Anton Bank guld, Milo Mattsson silver och Klara Gihl brons
.

Väst Cup 1
I Karlstad hölls Väst Cup 1 den 15 mars. Tävlingen samlade 247 deltagare från41 klubbar från Sverige och Norge.
Vi ställde upp med endast en deltagare, Anton Gihl i klassen P15 -42 kg. Anton fick gå fem matcher och vann fyra.
Han förlorade endast mot Pasha Pashaev från Nacka, som är en ganska rutinerad och meriterad judoka. Anton fick
därmed en silvermedalj och höll våra klubbfärger högt.

