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Det var med stor sorg, at Dansk Judo & Ju-Jitsu Union modtog budskabet om, at Anders Lindberg 

ikke mere er blandt os. 

Anders har altid været en dedikeret ildsjæl, som har brændt for, at gøre en forskel i alle de 

sammenhæng han har færdes. Han har altid sagt tingene som de var, og der blev ikke lagt fingere 

imellem!  

 

Når Anders følte at der foregik en uretfærdighed, så gjorde han noget ved det. Igennem rigtig mange 

år var Anders en ”flittig” gæst på Repræsentationsmøder og årsmøder. Her gik han scenevant på 

talerstolen for at udtrykke sin klare mening om en given sag. 

Det udløste næsten altid en god debat, og det var lige præcis dette han ville opnå. Anders var nemlig 

eminent til at skabe debat og dialog.  

 

Anders startede i Tomoe Kolding i 1973 og han var i mange år indbegrebet af Tomoe. Han besad 

gennem årene en mængde poster, heriblandt diverse bestyrelsesposter, træner, kæmper og 

igangsætter. Anders var også en fast del af Tomoes kamphold i mange år. 

 

Til trods for hans store engagement i klubben, blev der også tid til at arbejde for DJU og Judo 

Danmark. 

Anders har siddet i DJUs appeludvalg siden 2002, og har med sit indgående kendskab til DJU, været 

et meget værdsat og respekteret medlem. 

 

Anders har også været medlem af Klub- og Presseudvalget, Kommunikationsudvalget samt 

Veteranudvalget, hvilket igen viser hans store engagement i sporten.  

Anders fik Judo Danmarks fortjensttegn i 2012. 

Han var blandt andet dommer, gradueringsberettiget, stævneleder og danbærer. 

 

Anders kom på et tidspunkt til mig, for mange år siden, og sagde at han var godt træt af, at vores 

måtter og materielkasser aldrig var i orden når man skulle bruge dem! Herefter blev Anders 

materielforvalter for vores måtter og udstyr i Vest. Også dette hverv passede han trofast lige til sin 

død. 

 

Den sidste kamp tabte Anders til kræften. 

Anders vil blive savnet. 

 

En stor judoka er her ikke mere, og vore dybeste medfølelse til de efterladte. 

 
 

Æret være Anders’ minde. 

 

 

 

Martin Kirkhammer 

Formand Dansk Judo og Ju-Jitsu Union. 
 

 

 

Begravelsen vil kun være for den nærmeste familie. 

Vil blive afholdt den17 april kl.13.00 fra søndre kapel Kolding. 


