
Matsume Cup 2015 

 

Många broar och tunnlar leder till Vejle i Danmark, men till slut kom vi fram denna fredagen den 

trettonde. 

Först ut att tävla på lördag var Rebecca i U18 -57kg. 

I denna kategori var det 6 stycken tävlande från Portugal, Holland, Danmark och Sverige. 

Rebecca fick gå fem matcher, varav fyra förluster och en vinst. Det var en väldigt jämn klass där 

det till slut stod mellan Holländskan Maud och Asta från Danmark. 

Rebecca gjorde bra ifrån sig trots att hon inte nådde hela vägen fram, det var egentligen bara en 

match som hon förlorade utan att kunna komma åt sin motståndare. I de övriga matcherna fick 

hon kasta och var nära på att få poäng på fasthållning. Matchen Rebecca vann, vann hon mot 

Holländskan Esmee på höger tai-otoshi som gav Ippon. 

 

Nu är det Sahands tur i Seniorer -60kg. 

Trots att det bara är 7 st tävlande i -60kg, så är det riktigt bra killar, flera är högt meriterade i 

Europa. 

Sahands första match mot Japanen Isobe, gör Sahand riktigt bra. Sahand är på väg att kontra 

honom flera gånger och får även ner honom på sidan, men domarna ville inte dela ut någon 

poäng. Isobe la i en extra växel, och lyckades till slut få osae-komi på Sahand. 

I den andra matchen möter Sahand, Holländaren Koffijberg(Roy), också här en riktigt bra och 

jämn match, där det länge stod och vacklade vem som skulle avgöra, tyvärr hann Holländaren 

före och kastade Sahand på Tai-otoshi (ippon). 

I Sahands sista match mötte han Howard från Stor Brittanien. Den här gången styrde Sahand 

matchen fullständigt och tillät inte Britten att komma åt, efter en yuko, så kniper Sahand 

fasthållning och Sahands (tyvärr) enda vinst var säkrad. 

 

 

 

 

 



Söndag, nu gäller det för vårt Tyska hopp Sabine att visa vem som kan bäst. 

 

Sabine tävlar i +78kg och har tyvärr bara en motståndare, och det är Danskan Mathilde. 

I deras första möte är Sabine påtagligt nervös, men knyter till sist ihop påsen och tar ganska lätt 

en fasthållning. 

I andra mötet, är Sabine som utbytt, mycket större rörlighet och dominerar totalt, får in flera 

tekniker och till sist får hon Ippon för en makikomi. 

Sabine ställer även upp i den öppna klassen. 

Här är det igen Danskan som är med men också en Japanska. 

Sabine första match mot Japanskan blir lite märkvärdig, eftersom domarna är oense hela tiden 

om vem som skall ha poäng och hur mycket. Men Japanskan är riktigt duktig kastar åter igen och 

det blir Ippon. 

Då var det dags igen för mötet mot Danskan, men den här gången visar det sig att Mathilde har 

käkat taggtråd, det blir en riktigt spännande match, och Sabine är tvungen att skärpa sig, tills slut 

får hon ner Mathilde och det blir Ippon för fasthållningen. 

 Sabine Guld i +78kg 

 Sabine Silver i öppen klass 

 

Vår Edvin Schönberg tävlade denna dag i U21-73kg, 20 deltagare. 

I första matchen får han möta en riktigt duktig kille från Holland (Kern), Kern dominerar matchen 

totalt och Edvin kommer tyvärr inte åt honom. Det är bara för Edvin att hoppas på återkval. 

I Edvins andra match, är han som förbytt, högt ”Edvin-tempo” bra greppteknik, och han skickar 

sin motståndare på en klockren Ippon. 

I den tredje matchen har Edvin kommit igång ordentligt och kör riktigt bra, men får tyvärr se sig 

besegrad av Deckart från SPIF. 

BRA KÄMPAT ALLIHOP, underbart att se Er kämpaglöd och positiva anda. 

Nu håller vi tummarna för Sahand på lägret 

Ses på mattan 

// 

Roger 


