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Jonatan D. Bjerrekær (t.v. med rødt bælte) mødte Edgars Andriksons. Privatfoto.

Lokale kæmpere hentede topplaceringer ved decimeret stævne
KARATE
VIBORG: Viborg Karate Skoles
årlige stævne i påsken var i år
stærkt decimeret, da konkurrencen fra andre stævner har
betydet, at tilmeldingen slet
ikke står mål med tidligere år.
Der kom dog deltagere til,
og de lokale kæmpere sørgede for at yde god modstand og
tage for sig af de øverste placeringer.
I +85 kilo-klassen var tårnhøje Frederik Gade med. Han
er blot lige blevet 18 år, men
har allerede gjort sig selv positivt bemærket med en tredjeplads ved et stævne i Rotterdam i januar, mens han vandt
et stævne i Glasgow i februar.
Ved hjemmestævnet i påsken

Frederik Gade (t.h. med rød) kæmper her
mod Jevenijs Kuznecovs. Privatfoto.

var han måske en smule præget af forventningspres.
I hvert fald lagde han ner-

vøst ud og havde svært ved at
finde kadencen. Det lykkedes
dog at komme i gang, og han

Sygdomsplaget dansepar nød
EM-oplevelse
DANS
SPANIEN: Man kan træne og
forberede sig bedst muligt,
men man kan ikke gardere
sig mod sygdom.
Det måtte det lokale dansepar Nikita Löw Kristensen og
Tudor Andrei sande i forbindelse med deres deltagelse ved
EM i latin i Spanien.
Allerede dagen efter, at EMbilletten var sikret, måtte Nikita Löw Kristensen krybe
under dynen med høj feber,
og efter en uge viste det sig, at
der var tale om bihulebetændelse. Men det fik hende ikke
til at droppe EM-deltagelsen.
Hun rejste sig nærmest direkte fra sygesengen og rejste til
Spanien sammen med partneren Tudor Andrei, der heldigvis ikke blev smittet.
Hun skulle stadig tage pe-

nicillin, men alligevel stillede parret op til International
Open Standard i ynglingerækken dagen før selve EMkonkurrencen. Her lykkedes
det at danse sig til en flot ottendeplads blandt 32 internationale par, men Nikita Löw
Kristensen kunne godt mærke, at hun pressede sig selv.
Allerede morgenen efter gik
EM så i gang. 62 par fra 32 lande var med. I den indledende
runde skulle halvdelen af parrene sies fra. Nikita Löw Kristensen og Tudor Andrei kom
i omdans og fik kæmpet sig videre til næste runde.
Trods en god runde sluttede EM dog her. Der manglede
blot to markeringer i at komme videre til kvartfinalen,
men EM sluttede med en 41.
plads. En placering, som parret godkender og er tilfreds

med. Det er nemlig et særdeles ungt par i så stor en konkurrence, og når man kan slå
20 par med sygdom i kroppen, så er det helt sikkert en
god indsats.
Allerede i den kommende
weekend er der så mulighed
for at jagte et nyt EM. Parret
skal nemlig danse om kvalifikation til EM i standarddans i
Sakskøbing.
dakr

Nikita Löw Kristensen og
Tudor Andrei fik trods sygdom
i kroppen sledet sig videre
fra den indledende runde
ved EM i latin. Privatfoto.

endte med at snuppe førstepladsen ved stævnet. Allerede
på lørdag skal han i aktion ved
et stævne i København.
Så travlt har Jonathan D.
Bjerrekær i 65 kilo-klassen ikke. Han skal have bygget mere muskelmasse på den høje
krop og venter derfor lidt med
yderligere stævner. Lørdagens
deltagelse ved Sabaki Challenge Spirit var hans debut ved
stævnet på hjemmebane. Han
kæmpede første gang som senior i november, hvor han pådrog sig en fodskade på vejen
mod sejren i klassen og kåringen som stævnets »most spirited fighter«. Fodskaden var
dog glemt i lørdags, hvor han
rullede hele repetoiret ud og
sluttede på en sikker første-

plads.
Johan Kindt stillede op i -80
kiloklassen og endte efter en
tæt finale på andenpladsen.
Finalen blev afgjort af dommerne efter, at både kampen
og omkampen var sluttet uafgjort. Johan Kindt er gået en
vægtklasse ned og dyrker nu
også springgymnastik ved siden af, hvilket har gjort ham
mere bevægelig. Det kunne
man godt se på banen, hvor
han leverede en lovende indsats forud for deltagelsen ved
All-Japan i Tokyo i den kommende weekend. Et stævne,
som også Daniel Neumann
skal deltage i.
Kristoffer Kim Nielsen
sluttede stævnet på en tredjeplads. Det var hans debut ved

stævnet på hjemmebane, hvor
der kæmpes efter seniorregler.
Det betød, at han fik delt nogle
gode spark ud, men han måtte
også selv tage mod drøje hug.
Han er inde i en travl periode
og skal være med ved både
et stævne i København i den
kommende weekend og et i
Bergen om to uger.
Lise Møller kom desværre
ikke i kamp, da der ikke var
tilmeldte i hendes klasse. Det
er der heller ikke ved stævnet
i København på lørdag, så hun
må vente på stævnet i Bergen,
før hun kan komme i kamp.
dakr

