
Tom Pahlman 13.12.2019

VETERAANIEN JUDON EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT  25.7. - 28.7.2019

Kanarian Saarten Las Palmasissa pidettiin 25.7. - 28.7.2019 Veteraanien Judon Euroopan 
Mestaruuskilpailut. Ko kilpailuihin osallistui yhteensä 778 judokaa 35 eri euroopan maasta. 
Kilpailuihin osallistujista oli 124 naisjudokaa ja 654 miesjudokaa. Suomesta osallistui 12 judokaa 
joista 3 oli naisjudokaa. Lisäksi oli suomesta yksi tuomari, eli Juha Vuorela.

Suomalaisten judokoitten kokonaissaaldo oli

- 1 hopeamitali
- 2 pronssimitalia
- 3 viides sijaa
- 4 seitsemäs sijaa

Kuva 1. Suomen EM-kisajoukkue: Mika Haapalinen, Asser Kokkonen, Susan Koivu, Tom 
Pahlman, Mika Salminen, Anssi Ryhänen, judotuomari Juha Vuorela, Ismo Mikkonen ja Antero 
Kauranen. Kuvasta puuttuvat  Lorendana Lari ja Riisi Laitinen.

Kilpailujen ensimmäisenä päivänä olivat vuorossa miehet vähintään 50 vuotta, eli ikäluokat 
M5-M10

Antero Kauranen ja Tom Pahlman osallistuivat sarjaan M9 (70-74v) alle 73 kg, josssa oli 8 judokaa,
joista kahden (mm Tomin) painoluokka olisi ollut, ilman painoluokkien yhdistämistä, alle 66 kg.  
Tom voitti  2 ottelua ja hävisin yhden, sarjan voittajalle. Tom sijoittui sarjassa kolmanneksi ja sai 
pronssimitalin. Antero loukkaantui ensimmäisessä ottelussaan ja joutui keskeyttämään. Hänen 
sijoittui sarjassa seitsemänneksi.



Kuva 1.Sarjan M7 alle 73kg palkintojenjakotilaisuus, Tom Pahlman kolmas vasemmalta

Jukka "Riisi" Laitinen osallistui sarjaan M7 (60-64v) alle 90kg, jossa oli 8 osanottajaa. Jukalla oli 2 
ottelua jotka hän hävisi. Jukka sijoittui sarjassaan seitsemänneksi. 

Kilpailujen toisena päivänä olivat vuorossa miehet 40 – 49 vuotta, eli ikäkategoriat M3 – M5

Kari Tuomennoro, ja Anssi Ryhänen osallistuivat sarjaan M3 (40-44v) alle 73 kg, jossa oli 16 
osanottajaa. Kari voitti 4 ottelua ja hävisi yhden, sarjan voittajalle. Kari sijoittui sarjassa 
kolmanneksi ja sai pronssimitalin. Anssi hävisi ainoan ottelunsa.

Kuva 2. Sarjan M3 alle 73kg palkintojenjakotilaisuus, Kari ensimmäinen oikealta.

Asser Kokkonen ja Ismo Mikkonen osallistuivat sarjaan M3 alle 66 kg. Sarjassa oli 15 osanottajaa. 
Asserilla oli neljä ottelua joista hän voitti 2. Asser sijoittui sarjassa viidenneksi. Ismolla oli kolme 
ottelua joista hän voitti yhden. Ismo sijoittui sarjassa seitsemänneksi. 

Mika Salminen ja Mika Haapalainen osallistuivat sarjaan M3 alle 90 kg. Sarjassa oli 16 osallistujaa.
Mika S:llä oli 4 ottelua joista hän voitti 2. Mika S sijoittui sarjassa seitsemänneksi. Mika H hävisi 
ainoan ottelunsa.



Kilpailujen kolmantena päivänä olivat vuorossa naiset, eli ikäkategoriat F1 - F9 ja miehet 30 -
39 vuotta, eli ikäkategoriat M1 - M2

Susan Koivu osalistui sarjaan F3 (40-44v) alle 70kg. Sarjassa oli 3 osanottajaa. Susan voitti yhden 
ottelun ja hävisi yhden. Susan sijoittui sarjassaan toiseksi ja sai hopeamitalin.

Kuva 3. Sarjan F3 alle 70kg palkintojenjakotilaisuus, Susan on judoka eniten vasemmalla.

Lorendana Lari osallistui sarjaan F2 (35-39v) alle 63kg. Sarjassa oli 5 osanottajaa. Lorendana voitti 
yhden ottelun ja hävisi neljä. Lorendana sijoittui sarjassaan viidenneksi.

Sanna Willford osallistui sarjaan F3 alle 63kg. Sarjassa oli 6 osanottajaa. Sannalla oli 2 ottelua jotka
hän hävisi. Sanna sijoittui sarjassaan viidenneksi.



VETERAANIEN JUDON MAAILMAN MESTARUSKILPAILUT  10.10. - 13.10.2019

Marokon Marrakeshissa pidettiin Veteraanien Judon MM-kisat 10.10.2019 – 13.10.2019. Kisoihin 
oli ilmoittautunut yhteensä 1195 judokaa 49 eri maasta. Kilpailijoista 1015 oli mies- ja 180 oli 
naisjudokaa. Kilpailuun osallistuu suomesta 4 judokaa joista 1 on nainen. 

Suomalaisten judokoitten saldo oli yhteensä 
- yksi hopeamitali, Asser Kokkonen
- 2 pronssimitalia, Loredana Lari ja Tom Pahlman
- 1 viides sija, Anssi Ryhänen

Kilpailujen ensimmäisenä päivänä, olivat miesten ikläluokkien M6...M9 (elli miehet vähintään
55 vuotta), ottelut.

Tom Pahlman otteli sarjassa M9 alle 66kg, jossa oli 8 judokaa. Tom hävisi ensimmäisen ottelunsa, 
jossa vastustajana oli ranskalainen judoka, kahdella wasarilla eli ipponilla. Toisen ottelunsa Tom 
voitti, japanilaisen judokan, kahdella wasarilla eli ipponilla. Kolmannen ottelunsa Tom voitti, 
italialaisen judokan, ipponilla. Tom sijoittui sarjassaan kolmanneksi ja sai pronssimitaalin.

Kuva 5. Tom pronssiottelussa.    Kuva 6. Sarjan M9 alle 66kg palkintojen saajat, 
Tom eniten oikealla.

Perjantaina 11.10.2019 oli miesten ikäluokkien M1 ja M3 ottelut. 

Asser Kokkonen otteli sarjassa M3 alle 60kg, jossa oli 12 judokaa. Asser voitti ensimmäisen 
ottelunsa, brasilialaisen judokan, ipponilla ja toisen ottelunsa, saksalaiden judokan, wasarilla. 
Finaalin Asser hävisi venäläiselle judokalle. Asser sijoittui sarjassaan toiseksi ja sai hopeamitalin.

Kuva 7. Asser finaalissa.      Kuva 8. Sarjan M3 alle 60kg palkintojen saajat 
Asser eniten vasemmalla



Kuva 9. Asser ja Anssi.

Anssi Ryhänen ottelui sarjassa M3 alle 66kg, jossa oli 30 judokaa. Anssi voitti ensimmäisen 
ottelunsa, ranskalaisen judokan, ipponilla ja toisen ottelunsa, ranskalaisen judokan, wasarilla ja 
kolmannen ottelunsa, ranskalaisen judokan, wasarilla. Semifiinaalin Anssi hävisi algerialaiselle 
judokalle ja pronssiottelun Anssi hävisi ranskalaiselle judokalle. Anssi sijoittui sarjassaan 
viidenneksi.

Lauantaina olivat vuorossa miesten ikäluokat M4 ja M5. 
Suomella ei ollut näissä kisoissa ko sarjoissa edustajaa.

Sunnuntaina oli kaikkien naisten ikäluokkien ja miesten ikäluokan M2 ottelut. 

Loredana Lari otteli sarjassa F2 alle 63kg, jossa oli 6 judokaa. Loredana hävisi ensimmäisen 
ottelunsa ranskalaiselle judokalle joka voitti ko sarjan. Loredana voitti toisen ottelunsa, ranskalaisen
judokan, kahdella wasarilla eli ipponilla. Loredana sijoittui sarjassaan kolmanneksi ja sai 
pronssimitalin. 

Kuva 10. Sarjan F3 alle 63 kg palkintojen saajat. 
Loredana eniten oikealla.

Kuva 11. Eva Fellman, Loredanan coachi, ja Loredana


