Bålsta judoklubb på Sörmlandsträffen i Oxelösund 2012-03-23
Så var det dags för Sörmlandsträffen som är en av BJK’s prioriterade tävlingar för tävlingsgruppen.
Tävlingen som lockar deltagare från hela Sverige samt deltagare från Finland och denna gång även
judokas från Ryssland. Tävlingen håller en väldigt hög klass på motståndet och denna gång var det
253 tävlande.
Bålsta judoklubb representerades denna gång av fem judokas från vår tävlingsgrupp och samtliga
mötte tufft motstånd i sina grupper och kämpade på bra. Denna gång så blev det tre medaljer till
Bålsta, och det ser bra ut inför våra andra prioriterade tävlingar BUDO NORD CUP samt
Högstadiecupen (högstadie SM) som båda går av stapeln i början på Maj.
PU15
Först ut var Martin som körde en pool med tre deltagare, Martin vann den första matchen på
fasthållning, men förlorade tyvärr match nummer 2 och tog därmed ett välförtjänt silver.

Sedan var det dags för Felix som hamnade i en pool med fem deltagare, Felix förlorade den första
matchen men vann sedan resterande matcher. Då de var tre i poolen som hade vunnit lika många
matcher och dessutom slagit varandra inbördes så blev det placering på poäng och då Felix hade
minst poäng av de tre så blev det brons för hans del.

Näst på tur så var det dags för Anton som körde en stege. Anton vann enkelt de två första matcherna
och tog sig till final där han mötte Marcus från Västra Frölunda som Anton förlorade mot i finalen
under VästCup förra helgen, men denna gång så vann Anton efter en jämn match och tog därmed
guld.

PU18
Sedan var det dag för Oliver som körde en pool med fem deltagare, även denna grupp var väldigt tuff
och Oliver kämpade hårt i alla matcher men tyvärr så blev det förlust i samtliga matcher då det inte
hans dag denna gång.. Men vi tar nya tag!

Sist ut var Fredrik som körde en stege där han i första matchen fick möta Gabbe från Knivsta som är
väldigt duktig, Fredrik lyckades kontra ett lyft och vann välförtjänt matchen på en wazari. Fredrik
körde på väldigt bra i semifinalen men fick tyvärr en hansokomaki när han skulle ta ett halslås vilket
innebar att han blev diskad och inte fick fortsätta att tävla. Fredrik gjorde en av sina bästa tävlingar
någonsin, och att vinna över Gabbe som dessutom är med i landslaget ska han vara mycket nöjd
med!

Stort grattis till medaljörerna!!
Resultat per judoka enligt nedan:
Namn
Klass
Martin Boman
PU15
Anton Jäderblom
PU15
Felix Blomkvist
PU15
Oliver Lundberg
PU18
Fredrik Svärdström
PU18

Vikt
-46kg
-55kg
-66kg
-50kg
-60kg

Medalj
Silver
Guld
Brons
-

De tävlande från vänster: Oliver, Fredrik S, Anton, Felix.
Sittande längst fram är Martin.

