
Veteran EM I Kroatien, juni 2016 

 

Här är en berättelse hur vi hamnade på Veteran-EM i Porec, midsommarhelgen 2016.  

Det hela började ni samband med att  Veteran-EM skulle gå i Sverige, då väcktes en idé bland några 

av oss ledare inom Judo5 Göteborg om att ’det hade varit kul att ställa upp med ett damlag’.  

 

Tyvärr flyttades Veteran-EM från Sverige till Kroatien men idéen fanns ändå kvar någonstans inom 

oss. Så en dag i början på 2016 så hade vi, Judo5 gruppen, samlats  för att planera upp våren, och 

det var då det hände. Vi insåg att vi tillsammans skulle kunna skapa ett damlag på fem personer 

bestående av Malin Nordin, Ida Lindgren, Sandra Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson och Annika Krus. 

Vi blev helt enkelt ’eld och lågor’ denna lördag och ringde upp Anders Karlsson (veteranansvarig i 

Sverige) och störde honom mitt i middagen denna lördagskväll. Vi frågade något i stil med ”Vem gör 

uttagningen till veteranlaget på EM?” Öhhh sa Anders och vi kontrade fort med ”Vi har ett klart lag 

redan nu!”  

 

Bortsett bokandet av resa och boende så kom träningsplaneringen igång. Vissa dagar före jobbet 

samlades de som kunde på IKVM och hade kastträning och from maj månad så började vi även ses 

på distriktsträning på GJK. Kul att plötsligt mötas på mattan igen och träna för ett gemensamt mål. 

Malin och Ida bestämde sig redan från början att även tävla individuellt. Sandra anmälde sig hon 

med och själv var det efter dialog med Jörgen som jag också valde att anmäla mig individuellt.  

 

Helt plötsligt insåg vi att vi behövde beställa nya dräkter, något Malin hjälpte till att fixa samt 

beställning av t-tröjor, se bild. Sandra såg till att vi fick våra tyglappar fastsydda.  

 

 
 

I april sa Annika ”Bodil, borde vi inte tävla innan EM?” och det hade hon ju helt rätt i. Så det slutade 

med att vi, Malin, Bodil och Annika, deltog på Veteran-NM i Larvik i slutet av maj. Jag tackar Annika 

för detta, för det var nyttigt att komma upp på tävlingsmattan efter många års frånvaro.  

 

Torsdag den 23 juni var det dags att resa iväg. Från GJK var vi en grupp på fyra, Bodil, Sandra, Sabine 

och Jörgen och från IKVM reste Malin hade med sin son och Annika och Ida hade med sig hela 

familjen samt att Rosa från Färgelanda slog sällskap med oss från Landvetter flygplats. Resan gick 

bra, hotellet där vi alla bodde funkade bra även om det var lite ”70-tal”. Däremot kändes det tråkigt 

att se Sandra gåendes med kryckor då hennes knä låst sig dagen före avresan.  

 

Invägningen på fredagen gick bra för oss och på lördagen var det dags att tävla individuellt. 

Tävlandet är tävlandet och det tänker jag inte gå in på mer än att säga, att det är imponerade att så 

många som ställer upp och tävlar oavsett dess ålder. Det som däremot kändes otroligt skönt var att 

ha folk omkring sig som ställer upp och fixar med allt. Sabine hade järnkoll på när vi skulle upp, hon 



kollade listor, sa till oss hur det låg till. Sandra och Jörgen coachade och fanns där hela tiden för oss. 

Det är LYX!!!  Utöver det så måste nämnas alla svenskar på plats som ställer upp för varandra. Att 

tex komma upp på läktaren och mötas av Helens glada och positiva attityd är alltid lika gott.  

 

 
 

Söndag och dags för lagtävling, Sverige ställde upp med ett dam- och två herrlag. Personligen var det 

totalt luften ur då mitt mål var att delta i laget men en skada stoppade mig. Positivt var att Rosa tog 

steget från reserv till ordinarie samt att vi kunde låna in Lani från Åland. Lagtävlingar är alltid lika 

spännande. Tyvärr lyckades vi ej vinna våra matcher men lagandan var det inget fel på. Efteråt blev 

känslan mer ”vi kan och nästa gång kan vi bättre”. Så låt oss hoppas att detta var startskotten på en 

tradition.  

 

 
 

Summering av resan 

Det är riktigt roligt att planera, ha ett gemensamt mål ihop och genomföra en resa ihop med en 

grupp av människor. Man blir fokuserad, man lär känna personer på nya sätt och att åka på en 

tävling utomlands som Veteran-EM skapar en härlig ”vi-känsla”. Så jag tackar alla som varit med på 

resan och hoppas det inte dröjer för länge tills nästa resa planeras.  

 



 
 

/Bodil 

 


