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SKÅNESERIEN 2 
Tävlingsrapport från Skåneserien 2, Genarp 
 

!
Under söndagen den 27:e april åkte två 
stycken tappra kämpar, med två coacher och 
föräldrar, mot Genarp för att tävla i 
Skåneserien 2. 


 Med över 175 anmälda tävlande (plus/minus 
några ändringar) var Genarpshallen fylld med 
liv, glädje och nervositet. Själva tävlingen gick 
av stapeln klockan 10 och vi var färdiga fyra 
timmar senare. Då med två stycken skinande 
medaljer. 


 Karl Andersson 


Karl var först ut från Musubi Dojo att tävla 
under dagen, kring lunchtid. Under dagen 
fick han gå två matcher (lite tråkigt med tanke 
på den långa väntan).


 Under den första matchen lyckades Karl 
med konststycket att sätta Ippon (högsta 
poäng och direkt matchvinst) efter 
rekordkorta 7 SEKUNDER!! 
 En lysande start på tävlingen för Karls del!


Den andra matchen vann Karl efter det att förlängningen (Golden Score på 
fack-språk) tog slut och inga poäng delats ut. Domaren ansåg att Karl hade 
kämpat mer och hårdare än sin motståndare. Karl vann alltså två av två 
matcher och belönades med en stor, fet, guldmedalj. Grattis!


!
!
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Två stolta medaljörer, 
Joel Fribergh (till 
vänster) och Karl 
Andersson (till höger)
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Joel Fribergh 

Joel var sist ut (eller näst först, om man så vill). 
Han lottades till en grupp där han fick gå fyra 
olika matcher under kort tid. En otrolig bedrift att 
gå in lika pigg och taggad i första som sista 
match. Det är jobbigare än man tror att gå så 
många matcher.


 Under sina matcher stötte Joel på tufft motstånd 
och han fick kämpa hårt. Två av matcherna 
förlorade Joel i förlängningen efter domarens 
bedömning.


 Under matcherna visade Joel upp fantastiska 
försök till kast och satte nästan ett vänsterkast 
(vilket i sig är en bragd, med tanke på att Joel kör 
högerkast i vanliga fall)


 Trots det att Joel kämpade tappert och hårt, 
räckte det inte hela vägen till guldmedalj och Joel 
belönades med en fjärdeplats. 


Stort Grattis!


!
Dagen var fantastisk och det har visats upp otrolig 
kämparglädje, mycket skratt mellan matcherna och trevlig stämning.


 Bra kämpa och stort grattis!!


!
Stolta coacher och tränare: Joel och Vicktor


!
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Joel Fribergh som håller på att göra en O 
Uchi Gari, på vänster sida!!


