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Stockholms Judoförbund i sammarbete med de laguttagnas Stockholmsklubbar reste i helgen till 

Holland med ett U15 och ett U18 lag för killar. Det var första gången som vi var med här och tävlingen 

som är på sitt 6:e år samlade hela 75 lag från 10 olika länder. 

 

U15 tävlade på morgonen och stod över första matchen, vilket gjorde att vi var i kvartsfinal och kunde 

kartlägga vår första motståndare i deras första match. Detta hjälpte grabbarna att komma in i tävlingen 

då de var pålästa om sin första motståndare. Vi vann den matchen komfortabelt. 

I semifinalen ställdes vi mot ett Belgiskt lag och det blev en stenhård match, där vi i slutändan var en 

shido från att gå till final. Förlust med 2-3. Belgarna vann sedan hela tävlingen. 

I vad vi trodde var bronsmatchen vann vi mot ett Holländskt lag med 3-2 och firade vårt placering uppe 

på läktaren med att lägga ut resultatet på Facebook och grabbarna ringde sina föräldrar och tränare. 

Då ropades vi upp för bronsmatch och grabbarna fick samla i hop sig och återvända till mattan för en 

sista match. Det visade sig att i denna tävling delades det ut endast ett brons i varje klass. Grabbarna 

tände om och lyckades vinna ännu en stenhård kamp med 3-2 och medaljerna var nu säkrade! 

Lag Pojkar U15 (födda 2002-2004) 

Viktklass Namn Klubb 

-46 kg Sean Wennerland Åkersberga JK 

-50 kg Miljohn Larsson Stockholms JK 

-55 kg Pelle Mattsson Stockholms JK 

-60 kg  Calle Johansson Stockholms JK 

+60 kg Tor Blomdahl SPIF 

 

Efter lunch var det U18 grabbarnas tur och de var riktigt tända i första matchen, som vanns med 3-2.  

Andra matchen gick mot ett Holländskt lag som visade sig vara allt för starkt för oss. 1-4 och enda 

segern togs av Pasha. 

Vi fick i återkvalet en riktigt bra start mot ännu ett Holländskt lag och hade säkrat segern redan efter 

de tre första matcherna. Det blev till slut 3-2. 

I matchen innan bronsmatch fick vi återigen en kanonstart med en 2-0 ledning och behövde bara en 

seger till för att vara i medaljmatch med det här laget också. Tyvärr gick luften ur, och vi fick inkassera 

3 svidande nederlag och där tog det roliga slut. Motståndet var tufft och laget matchades utan vila hela 

vägen, vilket gjorde att orken tröt. 

Lag Pojkar U18 (födda 1999-2001) 

Viktklass Namn Klubb 

-55 kg Pelle Mattsson Stockholms JK 

-60 kg Pasha Pashaev  Nacka JK  

-66 kg Alex Butilca Stockholms JK 

-73 kg  Simon Parker Södra IK 

+73 kg Albin Broman SPIF 



Jag måste säga att jag är full av beundran över hur dessa grabbar slöt upp, stöttade varandra och 

kämpade med all de hade. Jag tror att alla var ganska nöjda och glada när dagen sumerades och vi 

började färden hem till Stockholm. 

 

I U15 laget vann både Calle och Sean alla sina matcher och Mille, som tävlade i 50-kilosklassen 

vägandes rund 43 kg gjorde det bra med två vinster. Tor hade det tufft med större och starkare 

motståndare, men gav allt han hade i varje match. Pelle, vår yngste deltagare, kämpade hårt och vann 

ett par viktiga matcher. 

 

I U18 lagen måste jag framhålla Pasha som vann alla sina matcher. De andra i laget startade väldigt 

friskt , men mattades ju längre tävlingen gick. Det var en tävling med stenhård konkurrens och inga 

lätta matcher och jag tror att alla fyllde på sina erfarenhetskonton med många slantar. Roligt att notera 

att Pelle, som gick 7 matcher denna dag lyckades vinna en match i U18 också. Då var det passande att 

han vann lotten om vem i U15 laget som fick ta med sig bronspokalen hem.  

Ett stort tack till Adam Westman som coachade båda lagen med otroligt bra energi. Jag hoppas att vi 

kan komma tillbaka nästa år och vore det inte härligt om vi då kunde få ihop ett tjejlag också? 

 

Patrik Wennerland 


