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- INGEN PRISØKNING PA VARE JUDODRAKTER VÅREN 1974 !

Nr. 2

1974 3.• ,,.

Til tross fo r den generelle te~dens på markedet , er vi så heldige å kunne
tilby de verdenskjente MATSURU judodrakter til uforandrete priser også
våren 1974 .
MATSURU judodrakter er som kjent de eneste som er anbefalt av Den eur opeiske
judounionen og benyttes da også av bl . a. EM- , VM- og OL-mestere .
MAT,SURU judodrakter forener ypperlig kvalitet med sympatiske priser .
Er det imidlertid pungen som bestemmer helt og holdent, husk da på vårt
siste trumfkort - den anerkjente SCHONEN judogi .

l

kr 56 ,- .

Priseksempel : StØrrelse 160 cm- pris inklusive moms

(Kvantumrabatt innrømmes på stØrre bestillinger , og til legg beregnes for
bestillinger under 10 drakter).

Vi leverer også:

Judobandasjer (Rucanor og Novelastic)
Judobelter

(senior og junior)

Judosandaler
Treningsdrakter
Judomatter

(fem forskjellige typer)

Medaljer, pokaler, diplomer m. m.
- STORE LAGERBEHOLDNINGER GARANTERER OMGÅENDE LEVERING -

firma T. van der Heijden
Romeriksgt . 41 , 2000 LillestrØm

tlf . (02) 71 31 25 eller

IMPORT · EKSPORT

Kvel dsservice : "

(02) 71 31 25

MElDIN,SBlAD liR
NIR,ES JODIIIRBOND

- 3· A/ S JUDO importerer og forhandler matter,
drakter og utstyr forcpvrig for judo, karate,
akido, jiu jitsu og idrett forcpvrig .
Matter fra :
England
Tyskland
Japan
Drakter fra :
Tyskland
Japan
Korea
England
Utstyr forcpvrig fra:
Tyskland, England,
Japan, Hong Kong ,
Korea.
Sandaler
Badger
Merker tcpy
Merker m e tall .
N å ler
P remie r
Bcpker
o.s.v . o.s.v.

lrtl
fledtlltljOIIØII
INNHOLDSFOfiTl~Gl~B.LSE :

s.3
s.4
s.5
s .6
s .7
s.8
s .9
s.lO
s.ll
s. l 2
s . l3
s.l4
s .15
s .l6
s .l7
s .l8
s . l9
ti . 20
s . 21

- Fra rP.ci,
- Nytt fra styr et .
''
''
''
- Ekstraordimert års
ting;.
- Fr a styr ets sekretær.
- Kvinner og judo.
- Kommentar til kvinner
og judo .
- Sett fra sekr etariatet .
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n
"
- No rdisk -?h .
"
"
- NI-1 f or lae; - 74.
- NI.; - indi viduellt.
- BJC på, en ,sl.:tndsbesi:il~.
- BC - I - 714..
-Wagnaarsamling .
- Judostevne i Fredriksta d.
- Land skamp, Island - Nor ge .
- Shi ai på Tv ei ta .
·

I reda ksj cmen :
Klaus F . Sol heim.
3chel andar.
Dag Guldbrandsen.
Per A. Eliassen .

~ ilfred

Ansvarlig for bl adet :
Styret i !1JF.

Drakter og matter som rege l m e d leve ring fra lager.
Forespcprsle r t i l:

A/S

.JUDO
POSTADRESSE :BOKS 7121 HOMANNSBYEN, OSLO 3

Så har vi om sider kommet ut med
årets andre nummer av bladet vår t .
Det er preget av de ting som har
foregått i l opet av våren med både
NI-. fo r l ag og individuellt, og
Nor disk i Kobrnhavn .
Det var virkelig gledelig at vi
fikk respons på det forri ge nummer s
innlegg om kvinnens still ing innen
judoidretten . Dette er et meget
viktig felt hvor en aller ede har
sett visse f r amsteg, men hvor det
ennå er mye ugjort.
Som les erne ser er vi fre mdeles
avhengi g av annonser f or å klare
utgiftene til trykking etc. Det
har ikke vært he l t lett å f å tak
i nok annonser , og dette er med å
fors i nke utgivel sen .
Bill edstoff er det fremdeles tynt
med, og vi oppfordr er f ort satt
medlemmene i alle klubbene om å
sende inn bilder . Det blir utbet alt kr. 1 5, - for hvert bil de som
blir brukt i bladet .
Om sommeren som nå er fores t ående,
foregår de~ ikke så mye på judofr omten, men mange kommer s ikkert
til å delta på sommer lei rer . Fr a
dis s e venter vi at der e vil ha
noe å skri ve om .
BRUK NORSK JUDO!
God sommer .

For sidebilde er hentet
fra \'Jagnaarsamli nt;en på
Bl i ndern .
Foto : Eiliv Elden.

_"_
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NYTT

STYRET

Når iet cjelier l amaslacsleaer har vi
fertsatt et uløst preblem. TK har
enøå ikke funnet fram t il en kvalifisert persea sem er villi~ til å påta
sec ~ette verv. Dette får i~jea tilbakevirkeaie kraft på ie plaala~te

Den Eurepeiske Jude UEion (EJU) avbeltt sin sperts-tekaiske keRCress i
Rem aen 16, februar t.å., oc ien
svenske repre sent~ten Karl Wøst,
fikk fullmakt til ocså å representere
Nerces Juieferbuni.

laadslacssaml~er .

Utover det å behandl e brev o.l. har
styret i NJF siden nyttår vært spesielt opptatt av de ulike arran,ementer i
NJF ' s re~i. Den strie ste tørr_en hadde
vi i landskampen met Islan~. I løpet
av fire uker Hk\U.le vi tilr ett eleg~e
dette e.=ar.·~ementet, s amtidig som fJystreiken på Island nesten hadde satt en
stepper for alt sammen. Økonomisk sett
ha~«e vi i~en fordeler vei en slik
landskamp , men hvis man tru- hensyn t il
faktorer som publ~stilstremning, TVdek:nin.: og utøvernes erfari~stilsk\•dd
trer je~ at aette vil veie opp vårt
økeneniske tap, selvem disse faktorer
ikke kan måles i kroner oe; er·e.
NM for le.(; e~ NM irriividuel t fikk også
en verdi' avvikline;, noe sem vi kaL
takke arr~ørene for . Her må det innrØIIII!!.eS at vi hadde en del skre.Jlllllende
f orestiJlincer vemrørende avvikliP~en
av disse mesterskapene. Vi f ikk senere
erfare at dette var uberetti,et .
Vi har

e~så

hatt som mål at vi i den

val~te periode skulle utarbeide o~ ·få

veatatt recler ec retnin~s linjer for
en rekke interne forhold (saker).
Dette håper vi vil lette vårt og kommende styrHs arbeia o, ~eslutningspro 
sesser, samtidi~ soæ klubbene t il enhver tid kan være orientert em de ulike
retnincslinjer lre,ler) som vi vil
holde oss til, Dette medfører selvs~t endel papir sem klubbene etter hvert har fått tilsendt . I løpet av
mai håper vi å få samlet alt sammen i
en eversikteli~ mappe som klubbene vil
få tilsendt et eksemplar av.

Som ae fleste i judokretser kjenner
t il, har det len&e vært snakk om å
laee et e~et fer bunasmerke til å bære
på jakkeslacet e. l . Endeli~ er dette
en realitet, o~ vi må si ess meget
~edt f errøyd med resultatet.
Disse
merkene kan man få kjøp ved henvendelse til oss. Dessuten har vi trykt opp
kursbevis. Det at vi r•å bar .!;ått bort
fra det tidli~ere f lo tte diplombevis,

er Jam av økonomiske o~ praktiske
grunner. Selve denne ordni~en med
kursbevis er lite tilfredstillende.
Hver utøver får tildelt en graderingscok hvor også beståtte kur~, tillitsverv o~ mestert,kap skfil føres irm.
Det er hver enkelt utøver som må påse
at denne blir ajourført . Graderingabøken fås ved henvendelse til forbundet ee; de koster k\m kr. 3,- pr.
stk,
O~så på utdanniq;sfrenten satses det.
For de fleste har vi ~jert avtale om
at B- k:urskempendiet skal ferelig~e i
midten av a~t d, å ., ec fer det andre er det håp em at ~emmerkemiteen
vil utarbeiae et dommerk\irskompendium
i forbinaelse mei det k~mmende demmerkurs. Da de internasjenale dommerreglene, som den internasjo~ale judeunienen (I.J. F . ) ha:t· veatatt s kal
gjelie fra l / l - l9H, emlå ikke er
ferdi' trykt, er det fortsatt uvisst
em når dette kompeniiet vil foreli~~e .
Sem ticili~ere nevnt står et C-kurs
høyt på vår prieriterincsliste. I den
anlednint; le,u;es det et sterkt press
på
med håp om å få avvlklet et kurs allerede kommende seso~ . Dessuten har vi
uttrykt vårt ønske em at UlK må utarbeide et innføringsbefte om judo ,
gjerne med l ysbilde e.l. til .
Teknisk Komite (TK) har også stått som
arrangør av ett kurs i denne sesongen.
Dette kurset tar for seg de rent tekniske- o~ kampmessige ting . I'å dette
området er vi internasjonalb set-t nve
tilbad:-; l.igbemle o~ vi er av den grunn
nl'!dt til å hente kapasiteter utenfY-a,
Dette f~ll er selvsagt noe d)Tt , så det
e>: dHrfor viktig at oppslutningen om
disse ~~s ene er store , slik at vi ~år
mest mulig "valuta" jgjen for pengene
vil. .re.

Til slutt kam aevaes at vi har fått
ferespør sel em å d~eastrere jude
p! messe:a "Ferie ·~ Fri tid".
Dette er en sak sem er ever latt til
UlK ec så vidt mec bekjent vil enkelte ferespurte klubber stå for selve
~ememstrasj$mea.

DeB erfarimc vi har cjert ess ve~
r ørende tillitsverv, er at det bli r
færre ec færre sem vil gjøre nee uten
betaliae. Ettersem arbeidsoppgavene
tiltar o~ aen ne~te tendens ikke
entres, er iet mye sem taler fer en
en~c i det nuværea~e system, selvom iette måtte me~føre en ekstra
økeneæisk belastninc.
EKSTERN AKTIVITET

Vårt

f~rhelt

til el!lkelt e

Av saker som ble behandlet kan nevnes:
l. Man har bestemt å cjennomføre
Eurepa-cup fer la~. Opplec~et fer
en cjennomferinc av en slik cup er
medlemslandene i EJU ennå ikke
blitt eni~e em,
2. Det har blitt nedsatt en komite
sem skal prøve å samørdne ~dems
judoen i Eurepa, da spesielt med
tanke på et enhetli~ undervisninr;skenkurranse- o~ ~aderingssystem.
Resultatet av denne komiteens
arbeid vil bli fremlagt på ko~e
ssen i Løn~on den 4. mai d.å.
På den kommende EJU 1 s ko~ress den
4. mai vil vår kasserer Normann Axten
Tepresentere Nor~es Juaeforbund.

~~~assemedia

har vist en betraktelit; ferb.,dri~ i

iemae seseacen. Spesielt hy"elit; er
iet å se ten cete reportasje fra et
par av Yire· 81"1"åJåP!Plenterø: '• n .en
e.Bnea side er vi mindre fornøyd med
den pressedekniac sem j udoen får,
Her må det vel kunne ~å an å t;jøre
ett eller annet. Hvis vi prøver å
trekke paral eller til andre idretter,
synes eiet sem em vi er nødt til å
fremskaffe en el yæpisk mester e.l.
fer man får øynene epp for vår idrett.
Om dette innebærer riktitQet, tror
jec at pressen har en dårlic i nnflytelse båie på idretten sem sådan
ec på forbunienes økonemiske dispo~erimc, i ec mei at toppidrett kan
bli sterkere preferert enn masseiiretten, selvem •~sket r eelt sett
var tet emveatte. Vi har fertsatt
ikke citt epp håpet em å få en preseRtasjen av juieen i TV-precraamet
" Sperten" . Vårt siktelllål er et
"Spartsprecraa" i bec=elsen av
hestseseBCea. Vi har hatt utallice
samtaler mel. eR repre sentant fer
t e.ae pre~pesten, ec vårt forslac
til presentasjen er blitt.aecet ceit
uttatt.

P.

I~øldsh~.

TERMINLISTE
Terminlisten for høstseso~en er i
den skrivende stund ennå ikke klar,
men vi håper at klubbene snart får
tidsbEstemt sine a=ancementer slik
at den kan distribueres t il klubbene
i ,od tid før seso~en starter.
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EKSTRAORINÆRT
ÅRSTING
Lørdac den 16. mars var det duket
for n~ k et årstinc i NJF. Det må
kunne sies at dette tincet var litt
spesielt, tatt i betraktninc de saker
som skulle behandles . Av den
hadde arrancør ene b ere~e t se~ cod
tid. Allerede kl. 1100 var representantene f ra de respekti ve k lubber
samlet , oc de ble ønsket velkommen
av forbundets f ormann.
Derett er ~ikk man ~ver til å behandle
første punkt på dacsorden, s em c j aldt
c odkj enninc av de frammøtte repre sentanter. Det oppsto en del fervirrinc
over a t hver klubbs r epre sentant skal
medbrince en r epresentasj onsf ullmakt
fra klubben på et årsti~ (ordinært
eller ekstraor dinært) . F~r at ikke
slike kjedelichet er skal oppstå ved
de pMølc enie årsti~ , vil styret
sende ut spesielle fullmaktsskjemaer
som r epres entantene skal brince med
sec. Man la oss ikke hefte oss opp i
bacateller. Gooikj ennelse av sakli ste
over forretni~s~rien ~kk smertefritt.
V&li av iirice~ter 1 s ekretærer oc underskrivere av protokollen medførte hell er
~en komplikasjoner.

,runn

" Jll.'"s ne rer likt•d lt'earing a ht'lt. tan
he u·t~ar blarJ.. hraceJ insread?"

Da vi tok f or oss Nordisk Judounions
statutter , syntes det som om representantene hadde c jor t s ec opp bestemte
menincer om visse punkter.

De var raskere til å ta ordet , oc
det utspant sec snart en del heftice
diskusjoner , eller skal vi kalle det
menincsutvekslinc er.
Til tross for den skepsi s det var
til økte økonomiske ut ~f t er oc svensk
dominans , cikk allikevel f lertallet
i nn for et nordisk samarbeid. Deret ter f år vi heller l a erfarincene
t a le f or eller imot et fortsatt samarbeid, slik enkelte av r epresentantene hevdet .
Den f ørst e konkrete sak var å behandle
Til slutt tok t incet til å behandle
s tyrets forslac til nye lover for NJF .
det viktic ste oc mest omstridte tema
Diss e løvene var utformet i overensi hele NJF ' s korte historie, nemlic
stemmels e med Nor c es Idrettsforbunds
" Teknisk komites f orsla,; til p-aderincslovn~rm.
De enkelte para~afer ble lest
r ecler". Striden sto om hvorvidt man
epp av diricenten , deba ttert •c der etter,
skull e tilla t e ren kampcraderinc ( i
votert over.
tillecc til ren teknisk ~aderinc) ,
Nå vist e det s ec at dette med debatt e~ f ra orance belte (~ kyu) oc oppover
til brunt (l kyu), eller ikke.
ble et kappittel f or s ec «a diricenten
Enkelte klubber i NJF har i vesentetter mances meninc var svært rask til å
lic ~ad kjørt på «ette med kampklubbe for de enkelte para~er. Reelt
~aier~, oc en nedstemminc av en
sett vil jec si at når representantene
slik ~aderincsferm ville føre til
hadce hatt dis se sakspapirene i hende ca.
en del omatillincsproblemer for disse.
6 uker f ør tincet , burde det ikke være
Aeen nøl~ om m&A skulle ha noe å tilføye . Man kan vel t enke s ec at det utspant
s ec mance harde oc følelsesladde
I så fall kunne det ikke være noe viktic.
innlecc. Dessverre var det nok
Uansett så stemte forsamlincen for det for- enkelte s em ofte tok s i n munn litt
slae s em forelå, s elvsa,t med visse korf or full oc lo t si n harme rase over
reksjoner.
enkeltpersoner eller crupper. ~

IRA STYRETS SEKRETÆR:
Jec bar tiilicere vært aee irritert
ever iea mancelfulle tilbakeførinc
(feei back) til ferbundet vei ie henveAi~lser vi har se:ait klubbene. Nå
er beceret fullt. Å cå i ietalj fer
å friske på «årli&: samvittichet skal
jec ikke, mea ~ sak må tas epp ec iet
alverlic.
Dea 3/3-7~ se~ite styret i Ner,;es Ju«eferbuai ut mel~sskjema em medl~s
recistreriBC pr. 31/12-73. Det te var
pålecc fra Nerces Iirettsferbunc til
NJF. Ticsfristen fer klubbene var
17/3-74. Resultatet av forespørselen
var l!leislåenie.

21/3 ble iet utsenit ruAiskriv mei bl.
a. påminnelse es samme sak. Klubber
s em ikke haiie svart til rett t id var
navncitt. Resultatet neislåenie.
lO klubber av 30 har enia ikke svart.
Hva bar så iette ført til? Den epp«ave• sea ble se:ait NIF fra NJF viser
ikke ke=ekt meilemsa.Rtall pr. 31/1273. Klubber som ikke bar svart på
a~delsen ble på eppcaven merket.
Det tetale eppcitte meilemsa.ntall
fra vårt ferbuni er klart fer lavt.

~kstr .

ting fo rts.

Styret hacie i anleiEi~ iette tince·.
skaffet sec en ferbunisklubbe sea nå
kea'til heier •c verii&het. Allikevel
1.lliU!Cikk lll&R ikke eniel røre i ferbinielse mei ~emmenie fersl~ , metfer slac e.l. når avstemæincen enielic
ste fer iør. Heliicvis fant man til
slutt ut av ien fleken sem haiie eppstltt, •c veterincen kunne fiane stei.
Resultatet ble sem ie fleste sikkert
kjenl!ler til 1 flertall fer ikke å tillate ren kampcra&erinC fra erance til
brunt belte.
Sem ventet var skuffelsen ster i ie
evenfer nevnte klubber, •1 en
Jaærmere ke-e!ltar er vel un.iveUic.
Om iet sea ieretter fulcte vil' jec

kert si at selvem iet av •1 til tilsynelatenie ser ut sea •• tiaeet er
avsluttet, bør aan i iet lllil!lste vente
til iiricenten hever tineet.

Hva kan tet føre tilY
l. Jec trer at økenemisk støtte utever iet vi J~~.ettar iiac klm man
stille et stert spørSlllålstecn ved.
Meilemsaatallet er nemlic ~acet
fer tilielin&. Det tilielte beløp
blir øremerket fer bestemte fermål
ec virker sea ferbundets iriftskapital~
2. Mulic reiuksjen av iette beløp til
feriel fer mer trencenie ferbuni kan
bli aktuelt.
3. Den eatusiaSllle sea styrets mei,leæmer har, blir reiusert prepesje'nalt mei ø~e!lll i arbeitsbyrien vei
klubbe~es likeCYadithet.
NIF' s inntrykk av NJF' s evne til å
le«e •c av klubbenes ecen ledelse kan
bli nee uheliic.
El'l. tine må være klart.

Vi kan alle
clemme, cjøre feil etc., en~,
•cså te, men fer styret i NJF sem
sitter inne mei sUilllenlicnincsmuliche:b· U'Ber P.a;rS_,.klubbenes aiministrative virksemhet sin klasse.

Jec ber aere ierfer, vær ikke ec•istiske, likealiice, sløve •c interesseløse. Overlat ikke ieres
arbeii til anire 1 eller cjør anires
arbeii preblemfyllt. Det er til sist
tere selv tet cår ut ever, f erutel!l
alle ie anire uferskylite sem er il'l.teressert i sin spert ec iennes fremcanc.
Oii Jehnsen
sekretær.

Pl iet s iste eriinære tine
hUie vi ecså nee av iel'l samu
eppbruiisst~e. ~ tineet
fel'llelt var hft'et. Rikticnek
f lr a&ft venit visse steier av
l sitte le-ce pl ea stel, men
et par Bi.J!lutter fra eller til
spiller vel inee• relle. Dervei eppretthelier vi en c•i
:utel(lkikk, hvilket bør cjelie
pl et lrs~.
Per. I J!14Velistai
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KVIN NER

og

li sier oss h elt eni G i
i nn l ep:;:;et om "Kvinn eid r ett"
s om s t od i medletGs.J lade t
for J}J li' nr . 1 - 74 . J u d o=
fo rbund et e r ;3 ·' · ·1 s i t ota l t
mo.nnsdoE~inert. Dette er
for s ·'. v i dt e t trek}c s on
e;:.r i :;jen i de fleste i dret t er ,,
me!l i judo e r de t s v:::;rt på fallende . :'en ~vor f o r s l~:;.l
e c; en tli.:; h:vin::J.er (jen t e r)
en ga sjer e seg i. en ic1.re t t
h v or de iJ.:k e en.3:!.11S 11t.:.r
:::nlecln.i.n:-:; til .'\. k onlmrere
"l1 l i~.: e fo t ;·:eJ. n enn? :Uett e
er et v 5.1:ti :; ~ltlll~d .
L~ ord i sl~ J v.cl o ih io:w s t 2. t u t ter a rtikel 1 s t ~r d e t
bln.nt 0.'.>.:1et ~ HJ'J er U ..Jol i tis1c
o ~ c~ iile r i!dce ~elloc
r ; l e , r cl i ,; ion , n~c jon;·.l i
t et eller k j ønn ( v ''.r n t h evnin n; ) . !:er s te•.oe r oyen-

synl i.~:: i lc~·;:: e

l)r a,:sis :::e d

t e ori : ?or d e t fn r s t e a r r :m:;er es de t i <;:e :~: · fo r
k vin::J.er , o~ i de f l e te
c:.nllr e :·.rro.n;;et:lenter ( f. e!m .
3lj.ndern 0up) er kv i11ner
o;_;s "·. uteluk!;:et, :i?or ~1et
andre v 2.r tle t ~~,1.: 1l e :;r 2.clerings::;yote:.let dire~: t e C.. islcrininer end e ( k:oc; ·t·x:;raueri n.:;
v a r v.r.m l i :;: for j enter c;t t ersOl;l c1e iklce I i k!: delta i
l'onlrurro.m;e r). Vi h ~.p e r .?.t
:)r a ::sise::J. bli r b edr e u1ed
d e t ;'lye :;raderinc;ssystei:le t .
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JUDO!
I d et tidli g ere n evnte i n n ~ e g::;, i

~edl emsb l a de t s t~r

de ~ a t det er "mdl i f a~ .
kvlnner kan f ·, el ·:. l.
Blindern Cu p II o c; I V s ou
en ·,1 røveor dni n r• . Vi har
st ih t en d e l sp0rs:.t: l ved
dette. :rvorf or er de t b :.re
" mul i :; " a t lcvinner s 1w.l r :
l ov til a del t a ? :-Ivorforskal det ikl~ e o,:; s ~ :~ j eld e
for DC III , o::;, hvorfor s kal
det V8 re " pr øveor dninc;" ?
De arra::1g er1ent s t elmi s k e
unnsk yldni n g er s om nevnes
er i k k e ho ld bare ! Saleen
}:a n-ordnes ved :1 redus er e
<mt a l l mannl i g e de l t ::-.l:ere ,
s l i lc a t forholde t ;-:Jnnnl i g e
oc ]{vinneli E;e d eltakere
blir n oenl unde i s a;·,1sva r
;ned a nt2.llet r1annli::;e o.-;
kv i nn e l i ~ e utøvere i l an d s r.låles tolck.
DersorJ a rrang ør e r 2.v i·:U,
BC og .:-.nd r e s tevner u ener
det sot11 bl e v edtatt ');1 det
ekstraor d inære forbu~'lds 
t i n Ge t 16/3 ( i ngen s k ill e
mell o:.1 k j ønn etc. ) :aå de
også v i s e det i pr aksis .
V i k r ev er ful l l i kes t l ling
i all e f r azat i d i e;e a rrangementer F

Kommentar
. Nflln :n er

.o, Judo "

Diss e landen e har en a dskillig
l <1ner e tradi:;j on og mye større erfar i ng i nnenfor juaoen en:.'l hva vi har.
Sver ige h a dde visstnok også først i
1973 sitt før ste nasj onale mesterskap
f0r kvinner.
Stevnet i Fr edriksta d samlet 15 damer ,
men min mening e r a t før det kan
!U"''a.ngeres nasjonal e mesterskap , s<!>m
før·bund e t har ansvaret for , må det
a rrangeres f l er e s tevner slik at vi
~ se hver stor iRter essen er.
NJP
~'1 dog i kke påle~ge en stevnearrangør
å ta meci klas:;er· før k •rinn"r. Dette
må være en frivilli g sak fer den
enkel te stevnearrant;ør , men forbundet
henst iller klubbene å ta med kvinneklasser i s tevn·me , NJF l::.en stiller
klubbene å sende oss en reportasje om
hv~ rledes kvirmelige ut~eres stilling
e1' i rmel'lfor ae enkel te klubbeneå og
hvor stt!lr i nteressen er fe::- kvinnelige
:nes+,er skap.

Mitt i1m trykk av kvinnelig j u do i
No·r ge er a t i nteres,;er. i kke har vær t
altfor h øy . · Den Et;.rope i ske J udounionen, EJU, holdt i begynnel sen av
desember et møt e hv er kvinne] i~ e jttdoka.s s tilli n,!; i E:;>.::·opa skulle bel yses .
På d enne k onferans en sendte EJU u t et
spørreskj ema om kvi1menes s tilling
innenfor l ae enkel te medl emsla.'ld. !!JF
\Q dere sendte dette spørr esk j ema til
klubbor1e idet vi egså var i nteressert
i å få vi t e hvilken pla ss kvinne] ig
j udokas har i Norges judoliv. Resul t a. tet v ar n e dslåend e . Bars 8 kl·.<bber av 30 sva rte . Dette k an teJ kes
t<!> v e i er : er1ten er i nt•1ressen f:!lr
h.'Vin..'le lig jlldt> ubetydelig e l ler så
~ dder k l·Jbbene ikke å !i>Va:re på "fer':>unclets forespørsler. (en av de åt-:;e
svarte nær 3 rnnu. etter t i dsfr isten)
Av disse 8 klubbene var det 7 som
ønsket mesterskap for kvi nner/pik er
~> g som ha dde kvinnelige medl emlller i
klu bbstyr<·ne . Spør resk j emaene tyder
på at 15- 2o% av ~et·ges ;iudokas er
lDrinner. Så v i a t me~ bekj ent v•ll' det
f ørt i 1973 >it elet ble holdt VM fo r
kvixrrt~r og det er først i de senere
år a t land S<!>m E~J.and og TysklaHd
har a·rhol dt stevner for kvi.nner,

Trygv e ).as
Viseformann.

Dt,_rd .G, Jø r gensen
Torill. Lykl ebu s t

Resu l tat fra NH- i n dividuellt fo r ts ,

Linne har mange
mesterskap l

Mellemvekt:
1 . Øyvini Jacebsen , OSI
2, Karsten Hansen , RJX
3 , Øys tein Ha&en., BUDOSØR
3, Merte:a Y"e seth, NJJX

fumcvek:t:
1, Erik HauceJ!l, NJJX
2. Ariltl. Berc, NJ JX

Lett-tuD&vekt:
l , Per Steinar Ottestai, '!rnx:.
2, W:IA
Heijien, RJX
3. Ther PetterseB, NJJX
3. J aha Lyshelt Peter sen, Ippen

Åpe:a klasse:
1 . Erik Hauce!!i., NJJX
2. Ther Pe tters•~, NJJX
3. K&rsteu. IfaBseJI., RJX
3~ J e ha Ly she lt Peterse n, IppeB

.-.t,.

til

Ba

om spei la/tilbud

Ring eller okrlv til hotello)elen
(02) 1622 10

Unne ldrettshoteU

Linne Hote!, Statart d Mathleoena vej 12
Oslo 5
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SETT FRA
SEKRETARIATET
De aller fleste akti ve som m~ter
på matta for å g~ ·kamp 1 kjenner lagleaerens funksjener o~ han vet at
aemmerene , tress alt , er uunnværli~e,
men hva så med ai sse tre- fire per sener sem sitter bak et bord ved mattekanten, ,ser vikti~e ut saret bruker
kjeft e' reper epp na<cn, bar disse
i~runnen noen beretti~else?
Vi vet
vel alle at ved ethvert idrettsstevne f i nnes et sekretæriat . Her
blir det heldt orden på startrekkeføl~en eg resultatene.
Sekretæriatet h<!>lder all e trådene ved et arrangement i sin hånd, o, det er stort
sett denne hånd sem bestemmer om
avviklingen av stevnet skal bli vellykket eller ikke,
Fer endel år tilbake ble Blindern- .
Cup arrangert fer første ~ar~. OSI
haaae den ~~en i~en særli~ erfaring med å arraE,ere stevner, Du
verden hver man,e erfari~er vi var
blitt rikere da stevnet var avsluttet omkring midnatt, Selvfølgelig var det stevneledelsen <!lg
sekretæriatet sem var skyld i ndsæren, De haade skylden førdi de
ikke hadde tatt alle muli~eter i
betraktnin' under planleggin,en eg
'jennemf~ringen av stevnet.
OSI har
lær t mye siden aen gang eg ved de
siste Blindern- Cuper tror jeg det er
få sem har noe å kla,e over r ent
arr~ementsmessi g ,

Ut fra påmeldingslistene kan også
tiden for veii~ i de enkelte klasser
bestemmes, her er det ikke minst
vikt i, å skaffe felk som er best emte
til å t a seg av vei ingen , det nytter
ikke å være " snill" for noen eg ikke
for all e ,

Når veiing o~ trekning er foretat t
"~ den t i d nærmer seg a t kampene
skal starte er det at sekretær i a tet
trer i funks j on. Mens en nå sitter
og foretar de si ste forberedelser
før stevnet er det at endel aktive,
og det er stort sett de. samme ved
hvert st evne , strømmer til : "Når
skal jeg gå kamp" 1 "Hvor lang er
kampti den" , "Navnet mitt er skrevet
gal t " , "Er je' kemmet i den hardeste
pul jen" <!lsv, De samme spørsmålene
gå~ i'jen under hele avviklingen av
s t evnet, Det er så godt som umulig
både å lede st evnet og svare på
alskens tåpelige spørsmål som de
enkel te personer ville ha fåt t svar
på om de hadde satt se~ inn i statuettene for stevnet , samt lyttet t i l
de opplysninger som blir ~i tt over
høytaler, Et krav må være at den
enkelte lagleder kjenner stevnere~lementet og kampsyst emet slik at
han kan informere sine "undersåtter".
Sekretæriatet består bare stevneda~en, men som re,el er det de samme
persener sem har plar.la,gt stevnet
~' 'jert forarbeidet ,
Det er nå engan; slik at jo mer arbei d s om er . ,
nedla,t på forhånd jo lettere " glir"
stevnet·; For en utenferstående som
er tilstede ved et 'edt p lanla~t
stevne, kan det virke som om stevnet
driver se,g selv, e, at det ikke
finnes pr eblemer ved stevnearrangementer, men je~ mil nok skuffe, så
er i kke tilfelle, Hva er det så
som må pl anlegges? I god tid før
stevnet må stevnereglementet vedtas , premieringen må kl argjøres ,
Røde Kers o~ dommerkomiteen må
kontaktes, dessuten må en ikke glemme
~ sende ut innby~elsen t i l stevnet.

Kom mentar

Ill

.. 1(11/n.n et .og Judo " ..
Mitt i1mtcykk av kvirmelig judo i
No~ge er at interes~ er. ikke har vært
al tfor høy. Den Evxopeiske J udounionen, EJU , holdt i be~~els en av
ch>sember et møte hvør kvirmel ige judokas stillin,!; i E:.e:·opa skulle belyses.
På denne konferansen sendte EJU ut et
spørreskjema om kviTJnenes stilling
innenfor i eie enkelte rnedlemsla.'ld. liJF
'~deresendte dette spørreskjema til
klubbene idet vi egså var interessert
i å få vi te hvilken plass kvinne] i g
j udokas har i Norges judoliv . Resultatet var nedslående. Bar-; 8 kl·;.1Jber av 30 svarte. Dette kan tolkes
to -veie·r.: enten er interessen før
kvirrnelig judo ubetydelig ell er så
D.dder kl·;bbene ikke å svare på før':lundets fo r espørsl'"r· (en av de åt-;;e
s·•arte nær 3 rnnJ, etter tidsfristen)
Av ~isse 8 klubbene var det 7 som
ønsket mesterskap for kvinner/piker
eg som hadde kvinnelig<? medlemmer i
klubbstyrcme . Spørreskjemaene tyder
på !j.t 15- 2o% av Nerges j udokas er
kvinner . Så vidt meg bekj ent v•u- det
ført i 1g73 at det ble holdt Vll! for
kvinnPr or, det ~r først i de senere
!lx a t land sem England o~ Tyskl&.ud
har avholdt stevner for kvinner,

Di;se landene h ar en adsld.llig
l•me;re tra~i:;jon og mye større erfaring innen~or judoen en:~ hva vi lli~r .
Sverige hadde visstnok også først i
l973 sitt første nasjonale mesterskap
f'Jr kvinner,
Stevnet i Fredr ikstad samlet 15 damer,
men min mening er at før det kan
axra.~eres nasj onale mesterskap , som
f<n·bw1det har ar.svaret for, må det
arr~geres flere stevner slik at vi
æan se hver stor iRteressen er. NJP
kEc~ deg ikke påle~ge en stevnearrangør
å ta med klasser· fer k •rinn.,r . Dette
må VJ.ere en frivillig sak fer den
enkelte stevnearr~ør, men forbundet
hensti ller klubbene å ta med kvinneklasser i stevn·me , NJF henstiller
klubbene å sende oss en reportasje om
hv~ rledes kvinneli~e utøveres stilling
er inn enfor de enkelte klutbeneå og
hvor ster i nteressen er fo:::- kvinnelige
mesterskap.

Trygve Aas
Viseformann.

Linne har mange
mesterskap l
Bø om sp as/øltl/bud

Ring eller okrlv til hotelle)efen
(02) 1622 10

Unne ldrettshoteU

Linne Hotel, Statlrld Mathleoenl vej12
Oslo 6
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SETT FRA
SEKRETARIATET
De aller fles t e aktive som møter
på matta f or å gl ·kamp , kjenner laglederens fUnksjoner o~ han vet at
memmerene, t ross alt, er uunnværli~e ,
men hva så me~ misse tre- fire persener som sitter bak et bord ved mat t ekanten, , ser vikti ~e ut saæt bruker
kjeft o' roper opp na~~ , har disse
i~en noen beretticelse? Vi vet
vel alle at ve~ ethvert idrettsstevne finnes et sekretæria t . Her
blir det holdt orden på s tartrekkeføl~en ec resultatene.
Sekretæria tet holder alle trådene v ed et arran@:ement i sin hånd , o, det er stort
sett denne hånd som bestemmer om
avviklingen av stevnet skal bli vellykket eller ikke .
Fsr endel år tilbake ble BlindernCup arran!ert fsr første gar~. OSI
had«e den can&en i~en særlig erfaring me~ å arrB.l'l,ere stevner. Du
ver«en hver mance erfari~er vi var
blitt rikere «a stevnet var avsluttet omkrin& midnatt, Selvfølgelic var det stevneledel sen oc
sekretæriatet sem var skyl d i nd.særen. De hadme skyl~en fordi de
ikke ha~~e t att alle mulicheter i
betraktnin, unmer planle&~,en "'
cjennemfllrincen av stevnet. OSI har
lært mye siden ~ en ~~ oc ved de
siste Blindern- Cuper tror je~ det er
få som har noe å klace over rent
arr~ementsmessic.

Ut fra påmeldincslistene kan også
tiden for veiinc i de enkelte klas ser
bestemmes, her er det ikke minst
viktic å s kaffe folk som er bestemte
til å ta seg av veiincen, det nytter
ikke å være " snill" for noen ., ikke
for alle.

veii~ oc trekning er foretatt
den tid nærmer se~ at kampene
skal starte er det at sekretæriatet
trer i funksj<!ln. Mens en nå sitter
o~ foretar de siste forberedelser
før stevnet er det at endel aktive,
a, det er stort sett de. samme ved
hver t stevne, str ømmer til : "Når
skal jec &å kamp" , "Hvor lang er
kamptiden" , "Navnet mitt er skrevet
&alt", "Er jec kommet i den hardeste
puljen" osv. De samme spørsmålene
~.~ ic jen un~er hele avviklingen av
stevnet. Det er så ~odt s om umulig
både å lede stevnet o~ svare på
alskens tåpelige spørsmål som de
enkel te personer ville ha fått svar
på om de hadde satt seg inn i s tatuettene for stevnet, samt lyttet til
de opplysnincer søm blir ~itt over
høytaler. Et krav må være at den
enkelte lagleder kjenner stevner eglementet og kampsystemet slik at
han kan informere sine "undersåtter".

Når
<!l ~

Sekretæriatet består bare stevned a~en , men søm recel er det de samme
per s ener som har planlagt s tevnet
oc cjort f orarbeidet. Det er nå en, an, slik at jo mer arbeid som er ...
nedlact på forhånd jo l ettere "glir"
stevnet·; For el'l utenforstående som
er tilstede ved et cedt planlagt
stevne , ka.l'l det virke som om stev~et
driver seg selv, oc at det ikke
finnes problemer ve~ stevnearr~e
menter, men je~ mA nok skuffe , så
er ikke tilfelle. Hva er det så
som må planlegges? I god tid før
stevnet må stevnereglementet vedtas , premie~en må klargjøres,
Røde Kors og dommerkomiteen må
kontaktes , dessuten må en ikke glemme
~ sende ut innbymelsen til stevnet .

Når stevnedagen nærmer seg må det
vurderes em kampene skal kjøres på en
eller to matter, skal det reklameres
for stevnet og er alt det materi ell
s em met er behov for tilgje~elig.
Dessuten skal det skaffes folk til
alle mulige arbeidsoppcaver.

Som l agleder bør han også klare å
følge med i hva som skjer på matta,
slik at det ikke skulle være behov
for å spørre · sekretæriatet etter
hver kamp hvem det var som vant.
At sekretæriatet ved siden av å lede
stevnet øgså skal virke som lærere
for usikre lagledere er heller ikke
hoUbart.
Det er klart at i enkel te tilfeller
skal og må sekretæriatet kontaktes,
men denne kontakten bør formidles
gjennom l a,leder som både kjenner
stevnestatuetter og generelle regler.
Til dere som møter på neste stevne,
tenk dere om både en og to g~er før
dere k ontakter sekretæriatet. ~an
skje kan den henvendelsen DU r etter
dit medføre at det blir be~ått en feil
som går ut over en av dine idrettskamerater.

Et lite h jertesukk: Hvorfor er
dommerne så redde for å bruke stemmen?
Vi i sekretæriatet Vil så gjerne here
Eders praktfulle stemmer, det er ikke
nødvendig å hViske . Jeg har selv ved
flere anledninger satt igang klokka
for sent vet holdegrep, kanskje på
~ av en henvendelse som har
' trukket oppmerksomheten vekk fra
matta, o~ da med en demmer som er
r edd for å la sin stemme l yde .
Sekretæriatene har i~en komite i
NJF til å ta vare på sine inter esser.
Når førbundet for et års t id s iden
~ inn for det prinsipp at en
priviligert gruppe burde få betali~
for si t t arbeid, burde det t enke på
andre grupper søm ,jør et v el så
viktig arbeid. Et stevne ville ikke
fun~ere uten dommere, jeg ~.~ler på
at det ville fungere uten sekretæriat. La meg t ilslutt f å presisere
at je~ er ueni& i at tillitsmenn
skal h a bet~ . Det eneste ~r .
at innenfor et allerede best ående
system bør det være en viss form for
rettferdighet,
Trygve Aas

"/1hink we'/1 dispense wi1h 1he bowing."
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GULL og to BRON SE tii 'NORDMENN
i NORDISK - 74 1l
For første ~ang i vår unge judohistorie har nordmenn klart å cå helt
til topp i et nordisk mesterskap. Det
var Erik Ha~en som var ansvarli~ for
denne bra~den; han vant nelig tungvektklassen. I samme klasse kom Jan
Jansen til en bronseplassering, og
forøvrig klarte egså Axel Hopstock
å ta med hjem en velfortjent bronse~
medalje.
LAGMESTERSKAP.
På l ørdag 20 . apr il ble nordi sk l agmesterskap avviklet i Frederiksberghallen i København. Norge havnet
her sammen med Danmark og Finland i
pulje A, mens pulje B besto av
Sverice og Island. Norge møtte i
første runde Danmark.
Lettvekteren Geir Otterbeck var ennå
litt f~r urutinert mot ien flerfoldige danske mester John Villadsen,
sem vant med en te- guruma (0- 10).
Dac Heine møtte så Christian Haldbo.
Kampen var meget jevn og endte da
ocså uavgjBrt .
I mellomvekt fikk så Øivind Jacobsen
i •PP~ å satse alt, noe han også
gj•rie, mei det resultat at Ole
Hansen (dansk mester 1972-7~) allerede etter få sekunder ble kastet
på ippon med en venstre ashi- guruma.
Dermei var stil~en lik igjen (l- l)
før kampen i lett ~ekt, som Tor
Petterson imiil er tid tapte med 0- 5.
Mulichetene var dermed fremdeles tilstede for norsk seier, men da mått11
t-~ektklassen vinnes mei wazari
eller ippon. Dette var imidlertt~
dansken :rl:o~e= Ba".khave fullt klar
<BVer, ., han tok da også i~e:a.
sjans~r, men satset effektivt på forsvar. Detta resulterte i at Erik
Ha,en måtte n~y e sec mei uav~jort.

Sluttresultatet altså 2- 1 for Danmark, men Ho::-ge var absol utt helt ~å
høyde. Ikke heller v,•r f~rskjellf!n
melll!lm De.rutlark o~ Finland så stor
E<lm på forhånd antatt , og resul ta.tet
~-l Ul Finland v~r ::. hl!ly gra<i misvisende hva styrkeforholdet angikk.
I pulje B skjedde imidler.tid en r P.n
se!'lsasjo!l, iiet Isl>md slu ·. lt fjorårets la:mester Sve~l&e ~ Siden det
nye av~ingssystemet ble benyttet,
k!!lm Islan<i således direkte t il f i nalen
mot Finland, Dette o pp .:; jt~Jret bl ~
vunnet av finnene med 3-0 . Kon}:lusjonen m!;!.n k<mi!E: trekke av denne <iagen
må være at jud~nivået i de forskjellige ~ordiske land er blitt adskillig
jevnere i de~ senere tid.

INDIVIDUELT
Lettvelct .
Hans :Fetter -~ndreas se:l gikk i pulje A
en jevn kamp mot sv:msken Hws Lindstr0111. Awl:r-eassen sle opp e ·.1 gammel
skaae under k~Rpen, noe som forllindre~
ham f~ å få til det helt store, med
den følge at Idndstrø1a vant mei! 3 p.
Bedre gikk iet imidlertid med Geir
Otterbeck som møtte da><sken To:wy
Tjerrild i pulje B. Geir Rat"et
f riskt helt fra bo&Ynnclsen og fikk
l l!lnn fer strevet, idet ~ru, scoret en
kek~ for en venstre tai- otoshi.
Litt
sene:re i ka1npen kon· cle så ned i bakkelæmp sDm Geir utnyttet r;od:t, slik at
han fikk 11 pa.1cket inn" sin metsta,.-_der
i r.n h•m- kesa-.:;e.tame SB!Il t;a ham ipp·~-:1seier. Til tross f~r senere t ap i
puljefinalen met finr!ell Arvo Taivanen
o ~ i r ckvalifiserin,en mot Jo!lar>nes
Hn 7aldss•n fra Islani - en solid innsats fra berceuse~en.

Weltervekt.
Da~ Hl!line tapte på 3 p•~ mot den
se!lere puljevinnerel!l, Lars No·.:-dbeck
(s). ~ette ·IDP.ifl!lrte at Da~ mette
dansken Christian Haldbo i rekvalifiserint;sfinalen, Kampen om bremsemedaljen var m~;et jevn, men Haldbo
fikk til delt seieren, et re sul tat
sæ!ll ~"it kl!.nne vært emvendt .
I pulje B var Axel Hopstock i godt
sl~.
Ha~' møtte i filr"te k:a.:np Sigurbjørn Sigurdsson fra Island, som
Axel før·st feiet med en de- a shi- barai,
s!!lm ga 5 peeng oc siden kvelte mei
ha<iakc~ - jime .
I p •.tljefinalen tapte
Axel mot den senere ~ullmedalje-vin
nere!l, dansken Finn Christoffersen,
på en uchi- mata. Men i rekval ifi seri~en reet finnen Veli- Matti Hakanen
kom ).xel for :fullt i t;jen, og atter
var det med en hadake- jime han ave;jor~··
de kampen, denne gang med en bronsemedalje som belø=ing.
I mellomvekt tapte M~rten Y~eseth
mot Kari J acobsen fra Island på 3 p.
Øivind Jacobsen slo da.'l.Sken Mot!;ens
Schnejder me~ en seoi- nage som ble honor .,rt n:.ed 5 p, I k6!Ilpen mot Bertil
Strøm (s) pådro 0ivini set; desverre
en skuloierskail.t~ Sl!lm gj orde han forsvarsløs mot Strøm, som da også vant.
I lett ~U1gvekt tapte Tor Petterson
met Garda Jønsson fra Island på
holde€"('ep , OI!; siden i sler-dingen
tapt e sir. neste kamp, ble det hell~r
i ngen rekvali.fiseri.'lg på Tor.
I tungvekt møtte Jan Jansen den
senere sølvmedaljevinneren Rei n a
Heino . I et tidlig stadium av kampen
fikk .Jan vel tet si ·~ massive motsta~
der med en sumi- ,aesbi som besørget
ham en 3 poeugs ledelse. Dette overt<Jket beholit ll&n gjennom størstedelen av kamp~~, helt til han pådro
seg keikokll på grunn av bruk av mattens sikkerhet.ssone. I rekvalifiseringen beseiret Jan imidl ertid
danske::J. Moge::1s Bækhave, noe so:n ble
honorert med en bronsemedalje.

Enia belire ~ det med Erik Haugen
sem først beseiret svensken Ulf Bkber~ med kami- sbiho- gata:ne og deretter Svavar Carlsen med wazari på
de-asbi- barai. Carlsen hadde i
kampen f ør - på en meget overraskende
måte - kastet fjorårets nordiske
mester Seppo Reivuo på ippon- seoinage etter 7 sekunder .
Finalen som ~kk over 10 min. , gikk
der etter mot finnen Reima llein~ .
Heino pådro seg en keikoku for å
tråkke utenfor matteemrådet i et
tidli~ stadium av kampen.
Erik besl!lr~et imidl ertid aen norske kolonien ma~e nervepirrende minutter,
i det han også påi ro sec en keikoku
av samme grunn som finnen (for en
sutemi satt inn ut enfor mattel!lmrådet). På t!:= av større aktivitet
og resultater gikk Erik imidlertid
etter l O min. av med en 3 P• seier
og sin første og Nor ges første
n~rdiske tittel i juio.
I åpen klasse kom Jan Jansen igj en
til finalen i rekvalifi seringen, men
p.g.a. problemer med en gammel
skll.lderskade så han seg nødt tn å
t 1·ekke se,; • • Erik Haugen tapte denne
,ang mot SV>ivar Carlsen på 3 p. ot;
var dermed ut e av dansen, siden
Carlsen tapte sin neste kamp.
finale, 5 rekvalifiseringskamper,
en ~l- o~ te bronsemedaljer bekrefter vårt inntrykk: - nem.lig at
Norges judoutrNere er !!:Odt på vei
mot nordisk nivå.
\Vim var. der Heijaen
~

RESULTATER
Lettvekt :
1. Lars Flyt;h, Sverige

2. Arva Taivanen, Finland
3. J • hennes Haraliss•l'l 1 Isl..ad
3. Jussi KwUiisto, Fi nland

Re sultater forts. s.14.
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LAG NM 1974
Den 23. februar cikk NM for lac
av stabel en i Trondheim oc som
arr~ør sto NTHI's judo~ppe
oc Trondheim juciokwai.
Selv om arr~ørene på m~e
måter hadde fo rsøkt å være foruts eende m.h . t . avvikli~en av mesterskapet, ble det nok dessverre en
del kluss som man knapt nok k$n
belaste arr~øren for . I likhet
med den erfari~ vi har ,jort i
forbundet , var eiet tre~eter og
forsinkelser m.h.t . klubbenes
påmelding som medvirket til disse
komplika sjonene .
Da påmelci~sfristen utløp , var eiet
påmeldt 8 lac, oc med dette antall
fsr eyet ble antall dommere oc antall
kampareal bestemt. Så skjer da det
sørc elice at ytterlicere tre l~ blir
etteranmelcit. Med den fl eksi ble
orciP~~en vi har når det c j elcier slike
etteranmelciincer , måtte dette selvs a~t medføre en del problemer
i avviklincen av mesterskapet . Kampområdene som man hadde be~ens et til
ett, måtte utvides til te , oc dommer komiteen måtte ~jøre en del ekstra
og forsåvidt unødvendice anstre~elser
fsr å få nok dommere.
D~n eneste måt en man kan unngå liknende
kjedelice episeder er at klubbene overholder påmeldin,sfristen. Til nå har
man tillatt etteranmeldte la, (cjelder
o,så i ndividuelt) å delta. Dette er
noe iet i fremtiien bør stilles et
ø~letecn vei.

For første cang benyttet man det nye
cupsystemet ved et av NJF 's mester skap.
Dette systemet benyttes ocså i ·de større
internasjonale judomesterskap (stevner) .
Systemet førte til at vinnerne i henholdsvis A oc B møtte hverandre i finalen.
De er da sikret henholdsvis ~l og s ølv.
Det vil m.a. o . si at en som taper ikke
kan rekvalifisere sec til en finalekamp.
Uheldicvis, kan man kanskje si, møtte
NJJL' s l . lac oc ISI ' s lac i den første
kampen i de innledende deler av mesterskapet. I 1973 ble det s om kjent cull
til OSI oc sølv til NJJK ' s 1. lac, oc
året før dette stakk NJJK's l. l~ avgårde med cullet , mens OSI ble tiliel t
sølv. Hvem det nå var som var f avoritt
skal j eg unnlate å ' uttale mec om, men
sluttr esultatet 4- 1 til NJJK's l . l~
taler i crunnen fer sec. Deretter
kjempet de sec r askt o~ s ikkert fram·ti l
finalen , som de vant overbevisende nok
med 5-0 mot Marienlyst Judo Club.
Bercen Judoklubbs l . lac delta tredjeplassen med OSI 1 s lac.
Når det gj elder dommerne vil jeg til
slutt påpeke at det hersket en god del
usikkerhet v edrørende den dømmincen som
ble vist. Noe skyldes vel kanskje innførincen av de nye dommerreclene, men
jec tror at et repeti sjonskurs for våre
lisensierte dommere vil være på si n
plass
Incvoldstad

Re~ultate~ fra n~dis~- fort . J
iWeltervekt 1

1

1. Erik Haugen, Nor,e

2. Lars Nordbeck, Sverice
3. Axel Hopatsck, Norce
3. Christian Falibe, Da.1l!B&rk

2 . Reilllo Heino 1 Finland

Lett t\m€Vekt :
1. An~ers Frick, Sverige
2 . Marku Airiø, Finland
3. Johan Sc~tz , Sverice
3 . Henry Pe.e.sikollio, Finlant!.

se sønciac 24. mars
BUDOSØR NM- individuelt i
Idrettshallen Kristiansand s. La
me, meil. en canc si: Det var virkelic
morsomt å komme til Kri stiansand og
overvære det prikkfrie arrangementet .
Det var artig å se at det store f orarbeit!.et som var nedlagt før stevnet,
ble belønnet med et på alle måter
vellykket stevne både for arrangøren
oc deltakerne. At ikke alle del takerne var foraøyd med e~e pres tasjoner oc dommerenes avgjørelser kan
ihvertfall ikke arrangør en belastes
fer .
Jec vil ~jerne nevne noen detaljer:
Hvilken annen stevnearr~ør har
klart å få utstilt premiene sammen
med en stor plakat i et utstillingsvindu midt i byens kjerne (Markens) ,
her var byens presse og lokalradio
informert. Allerede lørdagens lokal sendi~ kl . 18. 00 brakte dagens
resultater oc opplysnin~ om at stev~ 
net fo rtsatte på søndag. Kan det
g jøres bedre? Til andre klubber
kan jeg bare si : Forhør dere hos
BUDOSØR hvordan et stevne skal arranceres, de kan det l
Etterat dommerne som vanlig var
blitt utskj elt av alle og for alt ,
kom de fram til en hel del (for ikke
å si bare) rettfer~ge resultater.

Lørciac 23 .

arr~erte

Tungvekt:

·1. Pimt Chrietefferse:a, Danmark

Mellomvekt:
- ,
1. Sv en Antelid 1 Sverige
2. Pekka Korpiola, Finland
3. Heikki Latel'lkorva, Fi nland
3. S i~d jon Kristiansson , Island

individuelt
KRISTIANSAND

3. Jan Jansen, Norge
3. Svavar Carlsen, Sverige
Åpen klasse :
1. Anders Frick, Sverir;e
2. Johan Sc~tz , Sverige
3. Henry Paasikollio, Finland
3. Seppe Reivuo , Finland
Lagmesterskapet:
l. Fil!lla.nd
2. Island
3. Danmark or; Sverige

RESU!Jl'ATER :
Lettvekt:
l , Geir Otterbeck 1 BJK
2. Hans Petter Andreassen, OSI
3. Viktor Tokle , TJK
3. Gunnar Hansen , NJJK
Weltervekt :
l . Dag Hodne, NJJK
2. Alex Dombeck, MJC
3. Istvan Dombeck, MJC
3. Øystein Martinsen, NTHI

•

l

Kongepokalen sem i år var satt opp i
lett-~ekt , ble vunnet av Per
Steinar Ottestad NJJK. Erik Haugen
NJJK var grådi g ved premiebordet , ved
siden av å vinne tungvekt og åpen
klasse og da få NJFs vandrepremie i
åpen klasse samt BUDOSØRs oppsatte
premie, fikk han også Vest-A~der
idrettskrets premie til vinner av
t~ekt og den oppsatte premie for
raskeste i ppon (5 sek. ) . Øivind
J a cobsen OSI ble også iår Norgesmester i mellomvekt, det samme ble
D~ Hodne NJJK i weltervekt .
Hodne
fikk også Fædrelandsvennen' s premie.
I lettvekt skjedde det gledeli~e at
Geir Otterbeck BJK tok seieren med
h jem til Bergen. Så vidt jec; kan
huske er det fø r ste gang a t et
Norgesmesterskap h ar gått til en
klubb utenfor Oslo- området.
Gratulerer.

En av konklusjonene etter stevnet må
være at Østlandsområdet begynner å
miste noe av det he~emeni de t idligere
har hatt. Denne gang fikk vi medal jevinnere fra Bergen, Geir Otterbeck
gull i lettvekt, Trondheim, Viktor
Tokle bronsje lettvekt , Trondheim,
Øystein Marti nsen bronsje i weltervekt oc sist men ikke minst Kr. sand
hvor Øystei n Hagen fikk bronsj e i
mellomvekt .
Fjernsynet kom på s øndag og det ble
sendt en fyldig reportasje i sportsrevyen.
La meg til s l utt få r ette en takk

til BUDOSØR ved formannen Ragnvald
Johannsen og David Eastwoot!. for et
på alle måter vellykket arrangement.
oc et hygr;elig opphold .
Trygve Aas

Resultater fo rt s .&$ .

- :).6-
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BJC pa Englands o

besøk
Bergen Judo Cl ub besøkte i helgen
2/3- 5/3 sine venner i Newcastle.
Det var nå to år siden vi var der
sist, og mye var skjeddi klubben
si den den gangen . Blandt annet er
de fleste "gutta" fra den gangen
sluttet . De eneste som ~elt~k for
a.~en gang var Tore Olsen, Frank
Gjelsvik, Knut Svindland ~~ Geir
Otterbeck. Om den første turen
hadde vært vellykket, så var i kke
denne turen noen mindre sukksess.
På ferri,e tur deltok 37 medlemmer,
mens tallet denne gangen var øket til

Til slutt var det så seniorenes tur.
l . laget stilte med Geir Otter beck
(L/V), Frank Gjelsvik (w/V), Knut .
Svindland (M/V) og Kai Sørensen
(T/V) . Alle gjorde glimrende i nnsats, og overraskende ble r esultatet 2-2 og poengmessig 1~13 til
Bergen. Det var ikke fritt for at
vi overrasket både oss selv og våre
motstandere og det var tydelig at
dette gav 2. laget den rette kamp~løden .
Her stilte Bj ørn ·Linge
(L/V), Odd Nilsen (w/V), Jan Ivar
Hasti (M/V) og Per Strømsnes (T/V).

~3 .

Våre venner i En&land hadde gjort
store forberedelser for å gjøre oppholdet vårt så vellykket sem mulig.
Tre av de beste klubbene i Newcastle
o~ ome~en hadde samlet sammen to
seniorlag, et junierlag og et damelag. Vi ble hentet i buss på
terminalen i North Shields og
fraktet med buss til Ashington, en
times kjøreltur.
Det var ikke fritt for at endel av
oss ble nervøse da vi fikk se beltegra dene som motstanderne stilte opp
med, men dette hadde visstnok all ikevel in&en innvirkning på kampmotet
"' innsatsviljen. De første på matta
var juniorene, som gjorde en glimrende
innsats til tross for at de til slutt
tapte mot lan&t høyere graderte og
betraktelic mer rutinerte motstandere .
Etterpå var det damenes tur. Disse
cjorde det faktisk minst like godt
sem juniorene , til tross fer små
muligheter til skikkelig kamptrening
i Norge. Her fant vi fakti sk dagens
sensasjon, nemli, Grethe Hafstad
(~ kyu) sem cikk hen og slo en
engelsk sortbelte på en tate- shio, atame. Men heller ingen av de an~re
damene gjerde noen dårlig innsats.

Vi hadde klart å overtale vår
gamle judo- veteran til å stille da
Per Bjåland måtte melde avbud.
Bjørn Linge var f aktisk den eneste
fra Bergen som vant på Ippon på
kast . Slett ingen dårlig prestasjon, siden motstanderen var en
meget god brunbelte. Ingen av de
engelske seniorene hadde forøvrig
annet enn brunt og sort belte .
Sluttresultatet ble også her 2- 2
men 20- 13 til Bergen.
Vi hadde regnet med mye sterkere
motstand, og vi ble gledelig
overrasket da det viste seg at
våre grønn- eg blåbelter kunne
hamle opp med de engelske bruneg sortbeltene.
Etter kampene ble vi servert te
og snadder, o& det ble også arrangert discoteque for oss .
Senere utpå kvelden ble det anledning for de aller modigste å
forsøke seg på gammel engelsk
folkedans , dette med mer ell er
mindre vellykket resultat .
Båtturen med Leda gikk riktig bra,
med mange morsomme innslag. Blant
annet fikk vi en glimrende rulleskøyteoppvisning av en noe feststemt Frank Gjelsvik i baren på
Leda.
.)

individuelt
KRISTIANSA-ND
e'

sønd~ 2 ~ . mars
BUDOSØR NM- individuelt i
Idrettshallen Kristians and s. La
me, med en
si: Det var vir kelic
mersomt å komme til Kristiansand og
overvære det prikkfrie arrangementet .
Det var artig å se a t det store forarbeidet som var nedlagt før stevnet,
ble belønnet med et på alle måter
vellykket stevne både for arrangøren
oc deltakerne. At ikke alle deltakerne var foraøyd med e~e prestasjoner oc dommerenes avgjørelser kan
ihvertfall ikke arrangøren belastes

Lørda, 23 .

arr~erte

,an:;

fe~r.

Jeg vil gjerne nevne noen detaljer:
Hvilken annen stevnearrangør har
klart å få utstilt premiene sammen
med en stor plakat i et utstillingsvindu midt i byens kjerne (Markens) ,
h er var byens presse og lokalradio
informert. Allerede lørdagens lokalsending kl. 18.00 brakte dagens
resultater o, opplysning om at stev~ .
net fortsatte på søndag. Kan det
gjøres bedre? Til andre klubber
kan jeg bare si : Forhør dere hos
BUDOSØR hvordan et stevne skal arran:;er es, de kan det!
Etterat dommerne som vanlig var
blitt utskjelt av alle og for alt,
kom de fram til en hel del (for ikke
å si bare) rettferdige resultater.

l

Kongepokalen som i år var satt opp i
lett- tungvekt , ble vunnet av Per
Steinar Ottestad NJJK . Erik HalJ€en
NJJK var grådig ved premiebordet, ved
siden av å vinne tungvekt og åpen
klasse og da få NJFs vandrepremie i
åpen klasse samt BUDOSØRs oppsatte
premie , fikk han også Vest- Agder
idrettskrets premie til vinner av
~ekt og den oppsatte premie for
raskeste ippon (5 sek. ). Øivind
Jacobsen OSI ble også iår Norgesmester i mellomvekt, det samme ble
D~ Hodne NJ JK i weltervekt.
Hodne
fikk også Fædrelandsvennen's premie.
I lettvekt skjedde det gledelige at
Geir Otterbeck BJK tok seieren med
hjem til Bergen. Så vidt je' kan
huske er det første gang at et
Norgesmesterskap har gått til en
klubb utenfor Oslo- området .
Gratulerer.
En av konklUsjonene etter stevnet må

være at Østlandsområdet begynner å
miste noe av det hegemoni de tidligere
har hatt . Denne gang fikk vi medaljevinnere fra Bergen, Geir Otterbeck
gull i lettvekt, Trondheim, Viktor
Tokle bronsje lettvekt, Trondheim,
Øystein Martinsen bronsje i welt ervekt og sist men ikke minst Kr.sand
hvor Øystei n Hagen fikk bronsje i
mellomvekt.
Fjernsynet kom på søndag eg det ble
sendt en fyldig reportasje i sportsrevyen.

RESULTATER :
Lettvekt:
l . Geir Otter beck, BJK
2 . Hans Petter Andreassen , OSI
3. Viktor Tokle, TJK
3. Gunnar Hansen, NJJK
Weltervekt :
l. Dag Hodne , NJJK
2 . Alex Dombeck, MJC
3. Istvan Dombeck, MJC
3. Øystei n Martinsen, NTH!

•

La meg til slutt få rette en takk

til BUDOSØR ved formannen Ra~vald
Johannsen og David Eastwood for et
på alle måter vellykket arrangement.
og et hyggelig opphold .
Trygve Aas

Resulta te r

forts. ~B .
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BJC pa Englands o

besøk

Bergen Judo Club besøkte i helgen
2/3- 5/3 sine venner i Newca stle.
Det var nå to år siden vi var der
si st, o~ mye var skj eddi klubben
si den den gangen. Blandt annet er
d e fleste " ~tta" fra den ~'!;angen
sluttet . De eneste som ae lt~k fo r
annen gang var T~re Ol sen, Frank
Gjelsvik, Knut Svindland t!l/5 Geir
Otterbeck. Om den første turen
hadde vært vellykket, så var ikke
denne turen neen mindre sukksess .
På ferrice tur delt~k 37 medlemmer,
mens tallet denne gangen var øket til

43 .
Våre venner i England hadde gjort
stere forberedel ser for å l'!;jøre oppholdet vårt så vellykket sem muli g.
Tre av de beste klubbene i Newcastl e
o~ ome!nen hadde samlet sammen to
seniorla~ , et junierlag og et damel ag, Vi ble hentet i buss på
terminal en i Nor th Shields og
fraktet med buss til Ashington, en
times kjøretur.
Det var ikke fritt for at endel av
ess ble nervøse da vi fikk se bel te,radene s om motstanderne stilte opp
med, men dette hadde visstnok allikevel i~en innvirkning på kampmotet
og innsatsvil j en. De f ørste på matta
var juniorene, som gjorde en glimrende
innsats til tross for at de til slutt
tapte møt l~t høyere ~aderte OI'!;
betrakteli' mer rutinerte motstandere,
Etterpå var det damenes tur. Disse
&jorde det f aktisk minst like godt
sem juniorene, t il t ross fer små
muli~'!;heter t il skikkelig kamptre~
i Nor ge . Her fant vi f akt isk dal'!;ens
sensas j on, nemliC Grethe Hafstad
(4 kyu) sem &ikk hen og slo en
engelsk sortbelte på en tate- shio,
&atame, Men heller ingen av de andre
damene gjerde noen dårlig i nnsats.

Til sl utt var det så senierenes tur.
l . laget stil te med Geir Otterbeck
(L/V) , Frank Gjel svik (W/V) , Knut
Svindland (M/V) og Kai Sørensen
(T/V) . Alle g j erde glimrende i nnsats , eg overraskende ble result atet 2- 2 og poengmessig 14-13 til
Bergen. Det var ikke fritt f or at
vi overrasket både oss selv og våre
metstandere og det var tydeli g at
dette gav 2. la,et den rette kamp~løden .
Her stilte Bjørn Linge
tL/V) , Odd Nilsen (VI/V), Jan Ivar
Hasti (M/V) og Per Strømsnes (T/V) .
Vi hadde klart å overtale vår
gamle judo- veteran til å stille da
Per Bjåland måtte melde avbud ,
Bjørn Li~e var faktisk den eneste
fra Bergen som vant på Ippon på
kast. Slett ingen dårlig prestasjon, siden motstanderen var en
meget god brunbelte. Ingen av de
engelske seniorene hadde forøvrig
annet enn brunt og sort belte,
Sluttresultatet bl e også her 2- 2
men 20- 13 til Berl'!;en.
Vi hadde r egnet med mye sterkere
motstand , og vi ble gledelig
overrasket da d et viste seg at
våre grønn- og blåbelter kunne
hamle øpp med de engel ske bruneg sort bel tene .
Etter kampene bl e vi servert te
og snadder, eg det ble o~så arranger t discoteque f or oss,
Sener e utpå kvelden bl e det anledning for de aller modigste å
forsøke seg på gammel engel sk
folkedans , dette med mer eller
mindre vellykket resultat .
Båtturen med Leda gikk riktig bra,
med ~e mer somme innslag, Blant
annet fikk vi en glimrende rulleskøyteoppvisning av en noe feststemt Frank Gjelsvik i baren på
Leda.
.)

Blindern cup l
Søaiac 3. feb. arraa&erte OSJ/KSJ iea
f ørste BliEdera Cup i 1974.
Det ble iemme &&EC et lite avvik fra
t iilicere stevner, iiet ie DJe interE&sjeE&le iemmerrecl er ble benyttet.
Til tress fer T. Sauers &runiice
cjemmemcåelse av ferandrin&ene var iet
el!l del fervirri~ særlic blant
iemmerRe. Mel!l iet ble en fin cje~em
kjøriE& fer NM fer la& i Treniheilll.
Til 4rets B.C. var det ecså innført
iet DYe eu- systemet, •c iet var det
høyst ferskjellice menin&er em. Fra
arrancøreR5 side betyr iet en f~r
eBkl~ av steVl!leavvikli~en i •c med
at en umn&år semifinaler •c kamp mellem viEaerae av rekvalifiserincen.
Fra deltakernes side betyr det at med
el!l tapt kamp har el!l mistet sjanseR
til l. plass. Neel!l syntes at dette
var fut , anire likte det min«re bra.
Det var ieBne ~en ecså med deltakere fra Gøtebercs J,K. ec Dala J . K.
i Sverice, e, tisse &jerde en bra
i.masats.

1974

RESULTATER:

Lettvekt:
l, H&ES LiRdstrøm, GDteber, .J.K.
2. Ulf Bercet, NJJK
3. Tere Ber,, MJC
3. Petter Lint, MJC
~eltervekt:

l. Dieter Albrecht, MJC

2. Axel Hepsteckt'. OSJ

3. Freddy ~elstad, OSJ
3. Knut NiCQ&rd, OSJ .
liellt!>lltV'ekt:
l . Sven Åke Autelid, Gøtebt!lr& J,K.
2. Bemzy DahlcreE, Dala J .K.
3. Relf Hasle, Ski
3. Øivind Jacebsen, OSJ
Lett tun&vekt:
l. Jehn Lyshelt Petersen, Ippen
2. Bernt Faye LUl!ld, Ippen
3. Wia v.i. Heijien, RJK
3. GUl!!B&r Sørel!lSeB, Fr. PJL
T~ekt:

1. Erik Hauce:a, NJJK

Fra •c mei B.C.II 1974 vil •cså
kvil!ll!ler aelta. Dette må anses sem
et stert skritt framever i nersk jude.
Mei brei deltakelse i et såpass stert
arram&emel'lt s e• B.C, vil en ikke kellll!e
utenem NM •c laai skamper fer kviBl'ler i
FJær frsmtii.
,
..
.
Kl aus~.

uo lhe1m.

Vi recner mei å få gjenvisitt av
ie encelske cutta en can& utpå
DøBten, mulicens i ferbinielse
aea Vestkystcupen, sem vi har vært
nøtt til å utsette til ekteber/
nevember. Det er selvføl celic
ikke nee vi rm.sker mer enn intersasjenal deltakelse på tisse mesterskapel!le, •c håper at dette vil
inspirere flest mulic fra ie ferskjellice klubbene i Nerce til å
ke11111e å i elta.

Axel Hopstock f orsoker
seg på en tornoe - nage .
Knut K. Svinilei

Foto : Eli zabeth Blindheim.

l
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Juoles+.evne,; i Kongsten!lallen l O. mai'"
,,WJrlet 65 del ta~ere or,- det bl e ial-:.
avviklet 85 kamper i løpet av -1- 1/2
time . Vi hadde o{,~å i nvitert jenter
til dette s teV11et eg vi f ikk to Jclasser f~r di sse. En mell~a 50- 58 kg ,
10 delta~ere, og en fra 58 kg 5 deltager e . Vi håpet med de"';te at fle r e
vill e arrw4ere stevner fvr jenter,
for det er je> e,::så wmge av dem nom
er judo~tzverr• o~ gjerne vil gg, kamp.
I vår ec<m klubb h >l:r vi n& OYer 20
jenter med vektklasne f r.a ~-5 til 68
:Q; . Jentene fra oss s om yar med i
stevnet og en del av de nye er nå interessert i Jclubl:·&lmp og jeg håpet·
no<-r• vil kontak-te oss og besøkE> oss .
I klassen inntil 58 ~ dominerte
J?PO~l Judoklubb.
Lilli an Lar>'<en fr,.
vår kl~bb ble desverre skadet i
hcunpen reot henne s~m ble ~~er av
klassen og kunne deretter ikke yd~
fullt . Det var og;så delt domst~n
~ivels e i den11e kampen . ~leste kamp
.fot· Lillian I.arsen t apt e hun ved å
pådra seg straffepoeng. I klassen
over 58 kg var.,; Idsbetb Hagen, (KSI)

I helce• 29/3 - 31/3 ble i et arram&ert•
el'l. saæli :a& pl Bliniem, i NJF ' s re,P. ,
aei T•JIIY WaceEa&r 6. iu. sem instruktør.
Frei&& kveli startet vi epp •c t r eniRcea ble leiet av Wii!Jl v.i. Hei jien •c
Ruae Neraal ieaae f ørste i acen ia
WaceEa&r ikke k:ulme keiiiRe før på lør-

iø.c.

Blie l ør i ac •c søniac var iet fire
timers treninc ferielt på te økter.
Det var ca. 20 sea ieltek, •c mance av
iisse var laver e craierte. Dette,
samt et stert frafall av luislacskuiiiater førte aek til at trenineen
ble prec et av en iel elementær teknikk
•c r elic temp•. Oppleccet fer saalinc~
en tek sikte på ien mer tekniske siien
vei juieen. Meetepartel'l av tiien ble
brukt til ne- waza •c herf ble iet vist
en i el mersemme kembiaasjener. På løri ac var i et bare litt I'&l!ieri·, aen sem
avslutBiac på søniac ••e mer.
Da i et lei met slutteR på søniac virket
iet sem em maace haiie fått nek fer
eppslu~en var ikke lencre på tepp.
Det kuai'J.e ha vært wnskelic mei mer
instruksjen i ferbiniel se mei kenkurruseteknikk.
Ø;:tviBi Jacebsen.

Bildene viser gl imt
fra treningen.
Foto : Biliv Elden .

Stevnet ble eller avviklet gr<>i+. , selv
oo det v<.r en del ke>mpliF~sjoner i
sta.r·ten. Stevnet bl e jo avviklet
P"~le llt med et bryterst ~vne . Sett
fra publikum vt•.r det sikkert bro:J-1 me:1
a=angemanljlllessi g ble det on del pro\:l emer,
Det var s gs! satt opp premie for
raskeste ippon øg den gilck t il I stvan
Dombek fra Ma:rienlyst J udokluhb ,
Tide~ ble 35 sek.
Til ste•met var det jo f~rhåndspåJ:leF· 
diD€ O(, klubbt>ne var tilskrevet. Det
vi hadde håpet , va:r at selv om de ikke
stilte del t ar,ere, så kunne de svare
på invitasj onen.
Resultatene fra stevnet:
Jenter Int. 58 kg . 10 delt .
l . ElleR M. Nilsen.
2. S i~ f. l å tthaug.
3. Tine Jerndal. /Marl enc Hansen.
A.lle fra I ppon.

Over 58

~.

5 delt.

l. Lisbeth Hagen YSI .
2 , Ra-•di Lauri t:<en FJK.
Menn: J,ettv. 13 delt .
l, J okko llevaleenen NJJK.
2. Kjell !doen NJJK.
3. Erland Per sbråten Nese>deen,
Welterv. 20 delt.
H~dne NJJK
2. Alex Do~bek M>.rier:lyst
3. Kai :&'os s NJJK

l. Dag

Mellomv, 13 delt.
l . Ka:rsten Hansen. Rom.
2. Kåre Slettstrand FJK.
3. Axel Hopstock MJC .
Lettv. 4 delt .
l. Frank Skaug NJJK,
2. Dag Clsen. NJJK.

En liten sak til . Vi savner også
stevner f or vå:re J~ste og vi er o~så
her interessert i klubbkamper. Våre
deltagere er fra tmder 30 kg oc oppever. Er noen interessert?

Fredrikstad Judaklubb
'Nal ter Reinsch

TO BRONSE TIL GUNNAR SORENSEN
I NORDISK POLITii•lESnnSKAP .

I dette stevnet s om bl e avvi klet i Kobenhavn kom Fredrikst ad- polit i ets Gunnar
Sorensen på br onseplass i
lett- tungvekt •• I åpen kl asse
;jorde han ogsa ~n sterk innsats og fikk ogsa her en
b ronse.
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LANDSKAMP

ISL.A ND-NORGE
Lordag 2 . mars.arrangerte
~ orges Judoforbund landskamp r:rot Island i hadderudhallen i Cslo . Det ble et
særdeles vellykket arranee me nt hvor det til tross
for t i r:'ekam!l p.l T7 vur
mott fr ar.i ca . 500 tilskuere,

f'

av de fe inponseirene .
Det er Civind- Jacousen som
kaster.

~n

?oto :

s~ts.

·

Resultatet av landskamoen
t le 4-0 , med en kamp uåv gjort.
Donuuere var Cle .,dklev fra
Sverie;e som hoveddomr:rer, og
ellers Wim v.d. He i jden og
Carl A. Thoresen.

Fot o: El izabeth Blindheim.

De nye internasjonale dommerre~lene
ble fer første ~ang prøvet i Nerge
på dette stevnet, og det ,av seæ
resultat mye usikker dømming , Det
tar nok en viss tid før dommerne
kemmer inn i alt det _nye 1 noe annet
var ikke ventet.
RESULTATER:
Lettvekt - 63 kg ;
l , Ulf Ber~et 1 NJJK
2 , Gunnar Hansen, NJ JK
3. Alf Einar BøJ:-,n 1 Ski I. L.
Weltervekt 63 - 70 k~ .
l , Da~ Hodne, NJJK
2. Willy Rustad 1 NJJK
3. Rune Larsen, NJJK
Mellomvekt 70 - 80 k':
l , Wilhelm Gri.ms~aexd 1 NJC
2. Reidax Ha sle, Ski I.l·.
3 , Ulf Ovesen1 Nesedden J , K,
l·ett tunt;vekt 80 k~ :
l . Wim v . d . Heijden., RJK
2. ørn T, Foes , NJJK
3, Per Steinar Ottestad, NJJK

Per

.~. .

Eliassen.

~iliv ~lden .

Den ra sl:e:::te i poon var det
en av islendin~ene som
stod fo r, 20 s~k.
i!;llers var kampene til
Petter Lind kvikke o~
1!\0rsomme å se r:': , o.::; ..
Oivind Jacobsen gjo r de
sor•• vanlig en solid inn-

Det i slandske l andslaget
masjerer inn.

Norges Judeforcund 1 s 52. tsUkinameshiai i rekken av de=e type seniorstevner ble avvikJ et på Tvei ta i
Oslo . Hele 7 klubber ~ra Osle- emrådet
l!>t; 2 klubber fra Fredrikstad var representert med deltakere på dette stevnet , Det ble avviklet 60 kamper iløpet
av <4- timer på en matt.e i -4- vektklasser ,
e' det ble vist mye god jude .med en
x·ekke ipponseiere.
48 deltakere stilte opp på stevnet.
KlubbkamerQtene Ulf Ber~et
Da~
Hodne fra Nor sk Judo og Jiu-Jitsu
Kl ubb 1 l!>g WiDo v , d . Heijden Romerike
J.K. vant etter sikker judo i sine
klasser , Den siste kla ssen mellomvekt ble overra skende o, fortjent
vunnet av Wilhelm Gri.msgaard Marienlyst J . K.
I den senere tid har de·t kommet til
en r~kke levende judoutøvere i serierklassene , så o,så denne t;ant:
Unce utøvere som Alf Einar Bøhr. 1 Ski
I,l·. 1 Rune Larsen, N. J .J . K. og Ulf
Ovesen fra Nesodden J . K. fikk alle
bronsjemedaljer i s i ne klasser etter
tekrisk ,od judo,

o,

fjernsynet v~r til stede
o g gjorde opptak som Lle
meget ROue i forhold til
det som har vært vist for.
Det ble stillt to la~ fra
hvert land slik at hver
deltaker fill 2 ka~per
hver. Den judoen sor.1 ble
vist er det stort sett ikke
::iye ~; odt c:. si o: . . Islendingene viste seg u v~re
uhyre sterke og de var
vanskeli ~ ~ fi gjo rt noe
~ed . Le
i pponseirene
er betegnend~ for det som
foregikk på stevnet .

Shiai på Tveita

E:tter landskampen var det
bankett hvor det ble overrakt gave r.
Kl aus F. Solheim ,

SfJMMERlEIRER
i-.JC or.; CSI/1;::-r arrc:tn::erer sorru,\erleir i judo i ;lord!:l<: r ka D~ ::..tuC.enterhytta.
·
For juniorer 4-1 0 august eg
f cr seniorer 11- 17 &ugust.
Istv.:.n llar.~La lek fra .:-verir,e er
huvedinst ruktor 5a;.~nerr med Hans
re~ te r r.ndreassen .

t. JJK arrange r er sannerleir p&
l.ovik utenfor i· .oss i tiden
10- 17 august .
Instruktorer er Clle Edklev,
;_ort en Ygr;eseth, Ger ard de
['ruyn oc; Erik Lian .

Intresserte kan kontakte ldubl::cne . Ncr mere opr.lysnin:..er tlir sendt til
alle judoklubber i landet.

Trykkingen
er utført av
Repr o grafisk
Industri A;s
NEIJIIE VIJI.I.fi. 8

Tlf. 42 52 37
42 60 38

IJSI.IJ l

