
OL kvalifikation Sofia, Bulgarien, maj 2021. 

6 maj 2021 

 

Det danske hold, er velankommet til den Europæiske OL-kvalifikationsturnering i Bulgarien, Sofia. 

Hver nation kan opstille med to herre og to damer, og de danske kæmpere er: 

Shantelle Mendoza, Rødovre 

Tobias Hyttel, Rødovre 

Yasmin Andersen, Elite Vest 

Otto, Nørrebro 

Kæmperne har forud for denne OL- kvalifikations turnering været i gennem en hård forberedelse med flere 

træningslejre i ind og udland. Kæmperne er topmotiverede forud for kampene som starter i morgen. 

Det er de to Rødovre kæmpere Shantelle Mendoza, Tobias Hyttel og Jasmin Andersen, der skal i kamp fredag, og de 

skal dyste mod nogle af de dygtigste kæmpere fra hele Europa. Kun en finale plads giver adgangsbillet til OL, og der 

er derfor meget på spil for alle kæmpere. 

Netop nu er vores landsholdstræner Aziz Acharki og holdleder Mireille til Head of Team møde, og umiddelbart lige 

efter forventes lodtrækningen til morgendagens kampe at blive offentliggjorte. 

De danske kæmpere og deres coaches ønskes al held og lykke i morgen. 

Kampene kan følges på dette link: 

https://youtu.be/rtCqKYoPpuY 

https://youtu.be/vm7HwolEAic 

 

  

https://youtu.be/rtCqKYoPpuY
https://youtu.be/vm7HwolEAic


7 maj 2021 

 

Godmorgen fra Sofia, kl 8 dansk tid starter kampene       

Følg Shantelle Tolentino Mendoza, Tobias Hyttel og Jasmin Andersen her: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtCqKYoPpuY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rtCqKYoPpuY


7 maj 2021 

Så er Otto Herlev Jørgensen vejet ind, og klar til kamp i morgen      

  



 

7 maj 2021 

  

Shantelle Tolentino Mendoza og Jasmin Andersen måtte i dag begge se sig slået i første 

kamp. 

Tobias Hyttel, kæmpede i første kamp en intens fight mod en dygtig serber. Kampen var 

lige helt til slut, med en kneben føring til Serberen, men Tobias kæmper en disciplineret 

kamp, og formår i de afgørende sekunder af kampen, at indhente føringen til 

slutresultatet 16-16, og vinder på golden point. Anden kamp, kæmper Tobias mod den 

lokale favorit fra Bulgarien. Tobias viser flot overblik, og kæmper en flot og tæt kamp. I 

de sidste sekunder af 3. og afgørende runde, lykkedes det Tobias at score nogle flotte 

point til en pointscore på i alt 25-19. Med kun 10 sekunder tilbage af kampen, dømmes 

Tobias en straf for at holde fast i modstanderen, og dommeren vælger i samme sekvens 

at fratage Tobias yderligere 2 point, og kampen ender 24-23. 

Vi ser nu fremad, og de tre unge kæmper viser at de indeholder potentiale for fremtiden.  



 

 

8 maj 2021 

Godmorgen fra Sofia        

Så er Otto Herlev Jørgensen klar til kamp, hans først er kamp 202 imod Tjekkiet ca. kl 8:10 

dansk tid og eventuelle efterfølgende kampe er 208 imod Grækenland, kamp 217 og 222. 

Følg ham her: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAmnUkQm4DM&list=PLNZ4ldstTfNuFXrKJjYMdtvF

YJd2R0oFS&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=uAmnUkQm4DM&list=PLNZ4ldstTfNuFXrKJjYMdtvFYJd2R0oFS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uAmnUkQm4DM&list=PLNZ4ldstTfNuFXrKJjYMdtvFYJd2R0oFS&index=3


 

8 maj 2021 

Opdatering fra dagens kampe i Sofia.  

Otto første kamp  imod en fra Tjekkiet, han kommer godt i gang med et hoved spark efter bare 10 sekunder, og 

kører stille og rolig første runde hjem og fører 13-1 efter 1 omgang. 

I anden omgang udbygger Otto sin føring og køre en sikker sejr hjem med 37-12 og vinder på point gab. 

I Ottos anden kamp skal han møde en fra Grækenland som er n. 9 i verden. 

Det bliver en meget hård og lige kamp, I første omgang får begge kæmper lukket godt ned fra hinanden, og 

omgangen ender 3-3. Otto kæmper efter den game plan, som er lagt. 

I anden omgang, kommer grækeren foran 5-3 i starten af runde, men Otto har ro i mave, og får blandt andet lave et 

fire point sparke og føre 8-5 efter 2 omgang. I sidste omgang får Otto lukket godt ned for grækeren. Han holder de 8-

5, og Otto kommer endda på 10-6, 50 sekunder før tid. Men grækeren får kæmpe sig tilbage på 10-10 med 30 sek. 

tilbage, Otto kommer på 11-10 men grækeren får lave point lige til sidst, og Otto taber med 12-13  

Det unge hold rejser nu hjem, med masser af erfaring efter at have mødt nogen af verdens bedste kæmper, og der 

sættes nye mål for fremtiden for de unge kæmper. 


