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INSTRUKTØREN: Reidar Bachmann har vært trener i 30 år.
Disiplinen

er upåklagelig blant de 42 ungene som deltar på

kurset.

JUDO

for liten og judo for stor
Av SVEIN OLSSON og KNUT
BJERKE (foto)

-

Jo da, jeg vet om to-tre stykker jeg, mener Eirik.
Mate, roper trener Reidar
De unge elevene
Bachmann,
hvilket betyr at
hilser pent når de
ungene skal avbryte kampen og
kommer inn, og
samles i midten.
bukker når de går
Han forklarer at de skal lære
et nytt kast.
seg
ut. Men så lenge de
Hva betyr Ippon. Det burde
er inne bruker de all dere vite, for det er jo navnet på
energi på å slåss.
klubben også, sier Bachmann?
Ippon betyr ti.
Det er ikke sønOg hva betyr ti?
dagsskolen, det er
Ti betyr seier, sier en av lysjudotrening.
luggene.
Kastet heter Ippon Seio-nage.
Disiplin og regler. Teknikk og
styrke. Judo er den myke vei. Alle grepene har et navn, og det
Men den myke vei går også kan være vanskelig å holde styr
igennom beinhard disiplin.
på de japanske begrepene i tillegg til armer og ben.
Hvis vi ikke har klippet neglene eller har på oss drakten
feil, får vi rød tusj på nesen, forOrdene
Jeg husker ikke alle ordene.
klarer Eirik Hartland Wahl(9).
kan noen holdegrep, også de
Jeg
strøm
De unge judoelevene har en som begynner med Ippon. Men
trener som krever full konsenvi får ikke noe straffhvis vi ikke
trasjon. Og da nytter det ikke å husker det, opplyser Jacob.
leke i pausene.
Hva har dere lært til nå?
Hei, dere to som kler av
Vi har lært fallteknikk, holhverandre. Slutt med det der. Ta degrep, kastegrep og andre tekpa dere drakta ordentlig, roper nikken Istedenfor å sparke eller
sla, skal vi bruke hele kroppen.
Reidar Bachmann strengt.
Heretter bruker jeg den rød Også lærer vi å stoppe kroppen,
stiften på dere med en gang, slik at vi ikke får skader, forklahvis dere ikke har knytt beltet rer Jacob.
Så dere er ikke blitt skaordentlig, fortsetter instruktøren.
det noen gang?
Jo, en gang i tåa, her, peker
Judorekruttene står plutselig
Eirik.
�=om tente lys. Ingen vil komme
.leg landet på hodet en gang,
på skolen med rød nese.
Tusjen er vannfast, så man men det var ikke noe alvorlig,
må vaske seg 11 ganger for åfå forteller Jacob.
det bort, har jeg hørt, sier Eirik
For at ingen skal bli skadet
under trening, må instruktøren
Klubben
være nøye under gjennom1- Men er det noen som har gangen av nye grep. Kanskje
ikke så rart at han må heve
fått straffeni
Nei, jeg tror ikke det, svarer stemmen noen ganger.
Jacob Egeland 19 ),
Han er streng, men det er
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IPPON SEIO-NAGE:

-

bra, for da får vi bedre trening.
Vi lærer å følge med, sier Eirik.
- Kaster du, så skal du også
kastes, skriker Bachmann i
ørene på en av smårollingene.
To og to står 8-9-åringene og
river i hverandre. Det er teknikk og ikke styrke som er det
vesentlige i læringsprosessen.
42 unger i alderen seks til 11 år

-

Jacob Egeland (t.h.) legger Eirik Hartland Wahlstrøm i bakken med grepet Ippon Sei.

tumler rundt pa mattene. Iptilholdssted er kjelleren i
Nadderudhallen. Målet er å få
farge på beitene. Først gult, så
oransje. Senere grønt, blått,
brunt, også selvfølgelig svart
da, som det finnes ti grader av.
Det finnes flere typer svart
belte. Men først skal jeg prøve å
få gult, forsikrer Jacob.
Men så lenge de er rekrutter,
rna ungene nøye seg med sine
hvite uskyldige beiter. Og kanskje en og annen rød nese.
pon s

-

TØY OG BØY: Uttoying

er en viktig del av judo-treningen. Her
som
strekker musklene.
Maria
Rasmussen
det
er

svem.olsson@budstikka.no

Ippon på vei opp
I bomberommet i
Nadderudhallen
hygget
Reidar

har han opplevd en
så stor tilstrøm ning. Na som klubBachmann og de ben er tilbake i sine
andre i Ippon gamle lokaler komopp judoklubben. mer også utøverne.
Men tiden i IdretTiden utenfor Nadtens Hus på Hauhar
derudhallen
ger ble en nedtur.

Nå er folket og
entusiasmen tilbake i Nadderudhallen.
Det er en utrolig
respons her nå. Vi
har 42 nybegynnere på kurset, og
fra
medlemmer
seks til 60 år, sier
Bachmann entusiastisk.
Han har vært trener i 30 år. Aldri

-

vært tung, både for
trenere og utøvere.

-

Fra 25-30 nybegynnere på vår- og
høstpartiene, var vi
nede i 12-14 deltagere. Klubben lå
nede mens Nadderudhallen ble renovert, forteller Bachmann.
Nå er situasjonen

annerledes. Norges
største

klubb

trenger enda større

rom for sine mange

utøvere.
- Vi har 260 utø-

vere

som

trener

jevnt. Nå skal vi sla
ut veggen her, sier
han og peker.
Klubben får deltagere fra både Asker
og Bærum. Noen
kommer til og med
fra Drammen for å
trene med Norges
mestvinnende judoklubb. Men skulle
det komme enda
flere, er det vel ikke
noe problem for judoveteranen Reidar
Han
Bachmann.
kan jo slå ut en
vegg til.
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Gleder seg
til lokaloppgjør
Av TOR BJØRNAR HOLMLUND
Det blir noen knalltøffe lokaloppgjør i herrenes 2. divisjon neste år. Både Asker, Bærum og Stabæk 2
ble trukket i samme avdeling.
Lokaloppgjør er alltid noe
vi ser frem til. Det er kamper
med
skikkelige
rammer
rundt. Det er det som gjør det
verdt a drive med fothall, sier
Bærums nvansatte trener Tor
()le Skullerud.
Veldig artig med alle lokaloppgjorene. Du kan si til Bærum at vi skal knuse dem,
smiler Arne Knoph, sportslig
leder i Asker.
Bade Knoph og Skullerud
ser også frem til a møte Ullern. Asker vil hevne tapet i
høst, Skullerud møter klubben
han har hatt lang fartstid i.
Klart det blir litt spesielt å
møte Ullern. Jeg har vært
lenge i klubben. Det blir helt
OK, sier Skullerud.

-

-

-

Toft avdeling
Norges Fotballforbund spisset
divisjonssystemet etter denne
sesongen. Det betyr at det i
fremtiden bare vil være fire 2.
di visjonsavdel inger.
Avdeling 1, som de lokale lagene kom i, ser pa papiret ut
som den klart tøffeste avdelingen:

Asker, Bærum, Eik-Tøns-

berg,

Lillehammer,

FF

Fredrikstad, Kvik-Halden,
Nybergsund, Odd (irenPors,
lag,
land
2.
Sprint Jeloy,

Stabæk 2. lag,

Tollnes, Ullern og Ull/Kisa.
Slik som jeg ser det, er det

-

bare gode lag i avdelingen.
Den ligner litt på den avdelingen vi hadde i ar. Bare at de
dårlige lagene er byttet ut
med gode lag, sier Knoph i Asker.
Nybergsund er det eneste
laget som er nyopprykket. De
vant 3. divisjon helt suverent i
tjor. Jeg vet at de satser mye,
Og laget kommer ikke til a bli
noen kasteball. Dessuten håper jeg at Michael Schumacher kommer for a se pa kampen i Nybergsund, sier Arne

-

Knoph.
Den tyske Formel 1-verdensmesteren har som kjent hytte

på Trysil,

og

er en liten inves-

tor i klubben.

-

Men vi skrur ikke ned målsettingen om å rykke opp på*
grunn av dette oppsettet, sier
Arne Knoph, sportslig leder i

Asker.
- Dette kommer til a bli
jevnt hele veien, sier Tor Ole
Skullerud i Bærum.
Tre lag rykker ned, ett lag
rykker opp fra avdelingen

torbjornar.holmlund@budstikka.no

TØFFE

KAMPER:
Det kan bli
flere tofte
kamper
mellom
Stabæks

Christian
Michelsen
(t.v.) og
Askers Jon

Gresslien
neste år.
Bilde er fra
årets seriekamp på
Føyka.
(Arkivfoto)
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Dette er judo

■ Judo er en japansk kampidrett
og består av kast og
kontrollteknikker.

■ tJtovere over 16 år lærer også
armbend og kvelninger
■ Judo er verdens 7. største idrett
med over 16 millioner utøvere
på verdensbasis og har vært
OL-gren siden 1964
■ Judo gir variert trening med
balanse, koordinasjon,
smidighet. bevegelighet og
styrke Det er lite skader, seiv

Det er fremdeles mulig å sikre seg en juleferie som varmer til langt utpå nyåret hvis du bestiller
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Lanzarote

18/12
25/12
21/12
28/12
20/12
22/12
23/12
27/12

Få plasser

Ledig
Ledig

Phuket

19/12
28/12
27/12
23/12
18/12
25/12
21/12
28/12
19/12
21/12
26/12
24/12
31/12
21/12

FULLT

Fuerteventura
Gran

Canaria

om det er en fullkontakt

29/12

som selvforsvar. men først når
man seiv blir angrepet

30/12
19/12
19/12
24/12
26/12
31/12

kampidrett Judo er effektivt

■ Ippon judoklubb ble stadet 8
januar 1970.

nå!

Tenerife
Tenerife

tulecruise

Ledig
Ledig
Ledig
Få plasser
Ledig
Få plasser
FULLT
FULLT

Få plasser
Ledig
Ledig
Få plasser
fullt

Få plasser

FULLT

Mexico
Brasil

Ledig

Dominikanske rep

FULLT
fullt

Hurghada

Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig

Eilat
Kypros

Madeira
Mallorca

FULLT

Få plasser
Ledig

Få plasser
FULLT

FULLT

Få plasser
Få plasser
Få plasser

Få plasser

Ledig

Få plasser

Ledig
Ledig
Ledig

Få plasser
Få plasser
Få plasser

FULLT
FULLT

Ledig

Ledig
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