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Succesfuld
Tysklandstur
09. december 2008 04:00

Glade kæmpere og supportere efter den succesfulde tur til Tyskland. (Privatfoto).

Budo Skolen Zanshin hentede seks medaljer ved De Nordtyske Mesterskaber
JIU-JITSU: Sidst i november var seks jiu-jitsu kæmpere fra Budo Skolen Zanshin i Søndersø
til De Nordtyske Mesterskaber i Oldenburg, hvor i alt 206 deltagere fra 19 forskellige klubber
og skoler havde meldt deres ankomst. For de nordfynske deltagere startede turen en meget
tidlig lørdag morgen og først et lille døgns tid senere var deltagerne og de 13 supportere
tilbage i Søndersø. 18 hårde kampe måtte de seks kæmpere igennem, og udbyttet blev to
førstepladser, tre andenpladser og en tredjeplads.
- Hvis det ikke er ret sejt, så ved jeg ikke, hvad der skal til, lød det fra en glad John Hjorth,
der er leder af Budo Skolen, og som fremhævede, at der ved stævnet herskede en fantastik
kampgejst, en sejrsvilje og et sammenhold ud over det sædvanlige.

To førstepladser
- Det var med til at bære vores kæmpere igennem en hård dag og skabe misundelse hos
vores konkurrenter, mente John Hjorth.
De to førstepladser ved De Nordtyske Mesterskaber blev erobret af Mike Hansen og Chris
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Højland, og for Chris' vedkommende knytter der sig den særlige historie, at han faktisk er
flyttet til Ålborg for at studere medicin, men han kommer alligevel hjem til "familien Zanshin",
når der skal kæmpes.
Chris Højland fik endvidere en tredjeplads i en ekstra åben klasse, mens Stine B. Pedersen,
Daniel Birch og turdebutanten Anders Rævdal alle sikrede sig en andenplads ved
mesterskabsstævnet.

Klar til nye prøver
14-årige Mads Hansen var sjette og sidste deltager fra Budo Skolen, og da der ikke var
deltagere i hans aldersklasse, blev han rykket op i en voksenklasse. Da Mads er en dygtig
kæmper med masser af kamperfaring, lod han sig ikke slå ud af de betydeligt ældre
modstandere, men kæmpede sig til en fornem fjerdeplads, hvilket aftvang stor respkt fra
hans konkurrenter.
Efter den succesfulde tur til Tyskland gør Budo Skolen Zanshin inden jul klar til, at omkring 15
børn og voksne skal op til graduering (prøver) i disciplinerne Jiu-Jitsu og ACS (Atemi Combat
System).
JH
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