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Det er ikke tilfældigt, at det er i Bramming, at kæmpere fra ind- og udland i en weekend i maj
samles til Danish Open i Ju-Jitsu. Bramming Ju-Jutsu Klub er nemlig helt fremme i superligaen
i den imponerende sportsgren og lægger som klub vægt på både at favne bredt og levere nogle
af verdens bedste kæmpere.
Lørdag den 19. maj 2018 bliver Bramming Kultur- og Fritidscenter omdannet til en kamparena
af de helt store, når kæmpere fra bl.a. Belgien, Serbien og Grækenland kommer for at levere
deres allerbedste på måtterne i hallen. En række europamestre og verdensmestre forventer
også at deltage – bl.a. Liva Tanzer Christiansen og Sebastian Lund, som vandt ungdoms VM i Abu
Dhabi 2018 i henholdsvis damer -70 kg og herrer -69 kg. Men der er også plads til den brede del
af sporten, hvor både piger og drenge, kvinder og mænd kæmper i hver deres vægtklasser.
Danish Open starter kl. 9.15 med en åbningsceremoni, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen
og formanden for Ju-Jitsu Danmark, Lisbeth Hansen, vil sige et par ord.

Bramming er med i superligaen
Det er ikke tilfældigt, at kæmpere fra både ind- og udland kommer til Bramming for at dyste i
fighting. Den lokale ju-jutsu klub er nemlig helt fremme i superligaen: “Som en af Danmarks
absolut største ju-jutsu klubber med 110 medlemmer, er vi dels stolte over at kunne mønstre
frivillige til afholdelse af et Danish Open her i Bramming, og dels er vi stolte over at være
vækstlag for eliten i dansk ju-jutsu” siger Kenneth Benfeldt, der er bestyrelsesformand i
Bramming Ju‐Jutsu Klub. “I bund og grund opsummerer det meget godt vores måde at være
idrætsforening på, idet vi i klubben vægter det meget højt, at der skal være plads både til
konkurrenceudøvere og til den almene motionist. Ju-Jutsu er nemlig for alle.”

Flere internationale talenter kommer fra Bramming
Bramming Ju-Jutsu Klub har før gjort sig bemærket internationalt med de lokale talenter Freja
Jæger Poulsen og Thor Baden Jørgensen i spidsen. De deltog bl.a. i U18 VM i Athen sidste år,
hvor de begge kom hjem med hver deres flotte bronzemedalje. “Klubben har de sidste år været
igennem en proces, hvor vi har arbejdet meget målrettet dels mod bredden men også mod
eliten. Vi ønsker at favne bredt, men vil også gerne kunne levere nogle af verdens bedste
kæmpere. Vi kan se, at arbejdet bærer frugt og er stolte over at have kæmpere som Freja og
Thor i vores klub,” fortsætter Kenneth Benfeldt.
Freja og Thor skal også kæmpe til Danish Open den 19. maj, hvor de håber endnu en gang at få
en god placering.

Fakta om Ju-Jitsu
Ju-Jitsu er en kampsport og et selvforsvarssystem, der har sit udspring i den asiatiske
kampsportstradition, men som er tilpasset europæiske forhold og europæisk mentalitet.
Kampsporten er opbygget omkring karate (slag og spark), judo (kast og gulvteknikker) samt
Aikido (låse og bevægelighed), og til sammen giver det mulighed for en masse tekniktræning,
selvforsvarstræning samt kamptræning.

”Ju-Jitsu er for alle, som har lyst til at dyrke en kampsport, uanset om du er dreng eller pige, stor
og stærk eller lille og tynd. Det kan lade sig gøre, fordi ju-jitsu kan trænes på mange måder: Som
selvforsvar, konkurrencesport, motions- og smidighedstræning eller som en god blanding af det
hele. Sporten har også et godt socialt liv med stævner, lejre og venskaber for livet”, fortæller
Kenneth Benfeldt fra Bramming Ju-Jutsu Klub.

Fakta om Danish Open
•
•
•
•

Åbningsceremonien starter kl. 9.15, lørdag den 19. maj 2018
Stævnet åbnes af borgmester Jesper Frost Rasmussen og formanden for Ju-Jitsu
Danmark, Lisbeth Hansen
Der forventes at komme kæmpere fra Tyskland, Holland, Sverige, Norge, Serbien,
Azerbaijan, Algeriet, Belgien, Grækenland og selvfølgelig Danmark
Kategorier: U12, U15, U18, U21 og senior

Kontakt
Ønskes yderligere information kontaktes bestyrelsesformand i Bramming Ju‐Jutsu Klub,
Kenneth Benfeldt, 72 58 44 00 (mobil) eller benfeldt.bramming@gmail.com.

Billeder
Billeder i højere opløsning kan fås ved henvendelse til Kenneth Benfeldt. Se ovenfor.
Billederne skal krediteres Daniel Dalsgaard.

Danmark har været repræsentreret ved flere
internationale stævner. Her er det fra
ungdoms-VM i Abu Dhabi i 2018, hvor Joachim
Rasmussen står klar.

Det kræver fuld koncentration at
konkurrere. Her ses Jeppe Tellund, som
duellerede i fighting ved ungdoms-VM i
Abu Dhabi i 2018.
Der er flere og flere piger, som dyrker JuJitsu. Til ungdoms-VM i 2018 fik Liva
Tanzer Christiansen mulighed for at
kæmpe mod flere piger end ellers – og
blev verdensmester i hendes vægtklasse (70 kg).

