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. Sport

Landets bedste U15-spillere
gæstede i weekenden
Viborg Badminton Klub, der
afviklede DM for U15-spillere.
Foto: Morten Dueholm.

Julian Bjerrekær er i storform og strøg helt til tops ved DM i knockdown karate. Privatfoto.

Dansk mester igen - trods
tungere vægtklasse
Henrik Mejdahl glædede sig
over, at weekendens stævne
forløb, som det skulle.

DM-forsvar. Julian Bjerrekær genvandt sit danske mesterskab
i knockdown karate - denne gang i mellemvægt.
Af Christian Hald
hald@berlingskemedia.dk

Viborg Badminton Klubs lokaler
har i rigtig mange år trængt
til en kærlig hånd, hvilket de
nu har fået. Via en bevilling
fra Viborg Kommune har
man fået malet og renoveret
lokalerne, ligesom man har
fået indrettet det med en lille
disk, så man ved stævner
kan anrette forskellige ting
til spillere og forældre. Der er
installeret koldt-vands automat
og flere andre ting. Samtidig er
klubbens kontor blevet frisket
op. Det hele betyder, at man
har fået gode faciliteter til et
stævne som det i weekenden.

Karate: Sidste år blev Julian Bjerrekær fra Viborg
Karate Skole dansk mester i
knockdown karate i letvægt,
men lørdag tog han til Svendborg for at kæmpe om titlen i
en 10 kilo tungere vægtklasse
- nemlig mellemvægt.
Grunden til klasseskiftet
er, at Julian Bjerrekær senere på året skal til Tokyo for
at forsøge at sikre sig det japanske mesterskab, og her
skal han møde tungere modstandere, end han er vant til
at være oppe imod. Trods den
tungere vægtklasse var Julian
Bjerrekær ganske suveræn til
DM i Svendborg, hvor han også blev kåret som mesterskabets bedste tekniker på tværs
af alle klasser.

»Grunden til, at Julian får
det til at se så let ud, er hans
disciplin og sans for at forberede sig minutiøst. Så kommer selv de små marginaler
over på hans side, og det er
næsten altid de små marginaler, som afgør topkampene,« siger Jens Bjerrekær, leder af Viborg Karate Skole.
Ud over DM-guldet udfordrede Julian Bjerrekær sværvægtskongen Brian Jakobsen
i tameshi-wari, som er en gennembrydningsdisciplin, alle
mandlige deltagere i knockdown karate skal gennemgå
forud for semifinalerne.
Meningen med dette ritual
er, at hvis to kæmpere senere
står lige efter den ordinære
kamp og omkampe, så afgøres udfaldet af antal gennembrudte brædder. Her klarede
Julian 12 brædder, mens Bri-

an Jakobsen klarede flest af
alle - nemlig 13.
Viborg Karate Skole stillede med yderligere tre kæmpere til seniormesterskaberne i
Svendborg. Hos de tunge kvinder hentede Lise Møller bronze, og det samme gjorde blot
17-årige Dinesh Thilipkumar.
Thorbjørn Dalitz i sværvægt
havde forud for DM haft flere
lovende turneringsdeltagelser, og denne gang skulle talentet for alvor stå sin prøve
overfor de allermest rutinerede sværvægtere herhjemme.
Selvom 18-årige Thorbjørn
Dalitz har 12 års karateerfaring, så blegner det alligevel overfor Danmarks sværvægtskonge, Brian Jakobsen,
fra Købehavn. Med 20 års erfaring og en alder på 34 år er
Brian Jakobsen på toppen af
sin karriere, og han var for

stor en mundfuld for Thorbjørn Dalitz, som endte på en
fjerdeplads.
Sideløbende med DM i
Svendborg blev der samme
sted arrangeret Fyn Open,
som består af en juniorklasse samt en »boblerklasse« for
voksne talenter under DM-niveau. Her havde Viborg Karate Skole 13 kæmpere med.
Blandt juniorkvinderne
hentede Sofie Kristensen
guld, men den mest imponerende indsats leverede Emma
Goldman, der som mesterskabets yngste deltager vandt
guld efter nogle fremragende
kampe, hvor hun demonstrerede stort fysisk og psykisk
overskud.

BK Viborg klar til pokalfinalen
Bowling: For tredje sæson i
træk ekspederede BK Viborg
ST Viborg ud af pokalturneringen i kvartfinalen.
Det skete i weekenden,
hvor de to lokale hold tørnede sammen i Viborg Golf og
Bowlingcenter. I pokalturneringen spilles der om to point
i hver serie, mens man får et
enkelt point for at have væltet
flest kegler.
BK Viborg lagde bedst ud.
Det forsvarende mesterhold
førte med 154 kegler efter den
første serie. ST Viborg bed dog

tilbage ved at vinde den anden
serie med 104 kegler. Dermed
var stillingen 2-2, men med
BK Viborg foran på keglefaldet. I den tredje serie satte
BK Viborg dog nærmest tingene på plads via en sejr på
165 kegler. Dermed førte BK
Viborg med flere end 220 kegler og 4-2, da de to hold gik i
gang med den sidste serie. Også her spillede BK Viborg fin
bowling og vandt med 138 kegler. Dermed blev det til en BK
Viborg-sejr på 7-2.
Dermed er BK Viborg klar

til finalestævnet, der spilles
i Odense den 13. april. Her
er modstanderne Ravnsborg
fra Køge og Politiet IF fra København, mens Trekanten fra
Kolding og BK Viborg støder
til fra Jylland.
»Kan vi fortsætte med det
spil, vi viste her i weekenden,
er jeg overbevist om, at det
kan gå hen og blive meget godt
i Odense. Det er dygtige hold,
der er med i Odense, så intet
er givet på forhånd, så selvfølgelig skal vi ud og kæmpe
for tingene. Men det er vi og-

så klar til, og vi går klart efter
endnu en pokaltitel. Det bliver
vi ganske enkelt nødt til. Ligaen har ikke været fantastisk
for os i år. Det har ikke rigtig
spillet, som vi gerne ville have, at det skulle, så nu satser
vi hele butikken på pokalturneringen. Så vi krydser, hvad
der krydses kan og håber på
det bedste,« siger Trine D. Simonsen fra BK Viborg.
BK Viborg har siden 1993
vundet pokaltitlen 12 gange
dakr.

