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I alt tre bronzemedaljer til Danmark i Ju-Jitsu til VM 

I dag tager 26-årige 

Rebekka Dahl og 24-

årige Liva Tanzer 

begge VM-bronze til 

Danmark. 

Foto: Ju-Jitsu 

Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu to VM-medaljer til Danmark i Ju-Jitsu i dag:  

Den 26-årige Rebekka Dahl og 24-årige Liva Tanzer tager begge VM-bronze til 

Danmark i Ju-Jitsu. Desværre endte 25-årige Jesper Kilbak, der stiller op i -69 kg 

vægtklassen og til daglig træner i Herlev, lige akkurat udenfor podiepladserne. 

Således tage Danmark i alt tre VM-bronzemedaljer med hjem inkl. bronzemedaljen 

i går til 25-årige Mikkel Kailow fra Herlev i -94 kg vægtklassen. 

26-årige Rebekka Dahl, der til dagligt træner i Hillerød Ju-Jutsu Klub, kæmpede sig til 

en VM-bronzemedalje i -57 kg vægtklassen:  

‟Jeg er egentlig ret glad for udfaldet i dag. Jeg havde ikke de store forventninger til 

mig selv, selvom alle andre nok havde det, eftersom jeg var seedet 1. Jeg var glad for 



 
 

at mærke så højt et niveau – her knap fire måneder efter World Games,” siger 

Rebekka Dahl.  

‟Jeg havde det sjovt, men må indrømme jeg nok er allermest oppe at køre over min 

kæreste, Aafke van Leeuwen, fra Holland, der lige er blevet verdensmester – igen – i -

70 kg vægtklassen,” siger Rebekka Dahl med et glimt i øjet. ‟Og så er jeg bare SÅ stolt 

af holdet, og hvor seje vi er.” 

Liva Tanzer tager VM-bronze 

24-årige Liva Tanzer, der til dagligt træner i Frederiksberg Ju-Jutsu Klub, fightede en 

VM-bronzemedalje hjem i -70 kg vægtklassen:  

‟Jeg er glad for, at jeg igen i år har kunnet hive en medalje hjem til VM. Jeg tog en 

lang pause efter World Games (vores OL i Ju-Jitsu), da der først næste år kan samles 

point til World Games igen,” siger Liva Tanzer.  

‟Jeg lovede mig selv, at jeg ville kunne gå fra måtten og sige, at jeg havde gjort alt, 

hvad jeg kunne, og det løfte holdt jeg. For at tabe med blot to points til hende, der 

blev verdensmester, er jo ingen skam, men selvfølgelig træls i situationen. Jeg glæder 

mig til at begynde at samle point til World Games i 2026 fra næste år af,” siger Liva 

Tanzer. 

Mikkel Kailow tager VM-bronze 

I går lykke lykkedes det 

som bekendt den 25-

årige Mikkel Kailow fra 

Herlev tager VM-bronze 

til Danmark i Ju-Jitsu i -

94 kg vægtklassen. 

Mikkel Kailow, der til 

dagligt træner i Hillerød 

Ju-Jutsu Klub, lå inden 

VM nr. 7 på 

verdensranglisten, men 

kan nu bryste sig af at 

være den tredje bedste i 

verden. 

 

Foto: Ju-Jitsu Danmark.  



 
 

 

‟Jeg er glad for bronzemedaljen, men jeg ville selvfølgelig gerne have gjort det bedre. 

Men det burde være nok til jeg kan komme med til Combat Games 2023, hvilket er 

fedt,” siger Mikkel Kailow. 

Andre flotte præstationer 
 

I øvrigt sikrede den blot 17-årige, Sandra Jensen, der til dagligt træner i Hillerød, sig 
en flot VM-sølvmedalje for kæmpere under 18 år i -70 kg vægtklassen. Og Ju-Jitsu 
Danmarks sportschef, Claus Tobiasen, nappede også en VM-sølvmedalje for 
kæmpere i Master-kategorien i -69 kg vægtklassen – til trods for en hofteoperation 
for et års tid siden. 

 
Resultatoversigt for de danske Ju-Jitsu-kæmpere til VM  
Nedenfor ses en oversigt over de danske Ju-Jitsu-kæmpere, der har været i aktion til 
VM, hvilke dage samt deres placering på verdensranglisten inden VM:   
 

Navn Kategori Vægt (-) Disciplin Klub 
Rangliste 
før VM Kampdag 

VM-
resultat 

Claus Tobiasen Masters 4 69kg Fighting Ribe Ju-jutsu - 30. okt VM-sølv 

Sandra Jensen u18 70kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 1 1. nov VM-sølv 

Joachim Rasmussen adults 77kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 8 4. nov #5 

Lucas Andersen adults 77kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 4 4. nov #7 

Mikkel Kailow adults 94kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 7 4. nov VM-bronze 

Rebekka Dahl adults 57kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 2 5. nov VM-bronze 

Jeppe Tellund adults 62kg Fighting Ribe Ju-jutsu 10 5. nov #5 

Jesper Kilbak adults 69kg Fighting Herlev Ju-jutsu 9 5. nov #5  

Freja Poulsen adults 70kg Fighting Bramming Ju-jutsu 23 5. nov #9 

Liva Tanzer adults 70kg Fighting Frederiksberg Ju-jutsu 3 5. nov VM-bronze 

Jonathan Andersen adults 85kg Fighting Hillerød Ju-jutsu 69 5. nov #7 

Emil Jensen adults 85kg Fighting Ribe Ju-jutsu 78 5. nov #7 

 

Yderligere info om Ju-Jitsu-kæmperne 

Det er muligt at finde yderligere info om de danske ju-jitsu-kæmperes internationale 
meritter via linket (+ ved at søge på den enkelte udøvers navn). 

 
Under VM i Ju-Jitsu kan de danske deltagere kontaktes via: 
Holdleder for landsholdet i Ju-jitsu Danmark til VM: Tonie Dahl, 53 77 74 72 
 

For mere information eller billeder i høj opløsning, kontakt venligst: 

Berit Bek, Ju-Jitsu Danmark, bhb@dif.dk, 40 12 97 08 

http://setopen.sportdata.org/jjifranking/ranking_main_competitor.php?ranking_country=DEN&hidemenu=true#ranking_competitor
http://setopen.sportdata.org/jjifranking/ranking_main_competitor.php?ranking_country=DEN&hidemenu=true#ranking_competitor
mailto:bhb@dif.dk


 
 

Fakta om nogle af de danske atleter: 
 
Fakta om Rebekka Elisabeth Ziska Dahl 

• Fødselsår: 20-08-1996 (26 år) 
• Vægtklasse: -57 kg 
• Har trænet Ju-Jitsu i 17 år 
• Opvokset og træner i Hillerød, men bor i Herlev 
• Læser Kandidatgrad i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på 

København Universitet 
• Rebekka er halv færing og har 3 søskende, Bjørn, Theresa og Kristina 
• Største JJ-resultater: WG-guld i 2017 og WG-bronze i 2022 + VM-sølv i 2021 + 

VM-sølv i 2019 + VM-bronze i 2018, 2017, 2016, 2015 
 

Fakta om Liva Tanzer 
• Fødselsår: 02-11-98 (24 år) 
• Vægtklasse:  -70 kg 
• Har trænet ju-jitsu i 15 år (fra jeg er 9 år gammel)  
• Opvokset i Holbæk og hjemmeklub Holbæk 
• Træner i Frederiksberg Ju-Jitsu Klub 
• Bor på Amager 
• Læser idræt på København Universitet 
• Største JJ-resultater: WG-bronze i 2022 + EM-sølv og VM-bronze i 2021  

 

Fakta om Mikkel Kailow 
• Født 21-09-1997 (25 år)  
• Vægtklasse: -94 kg 
• Har trænet Ju-Jitsu i ca. 15 år (fra 9 år gammel)  
• Opvokset i Herlev og hjemmeklub Hillerød 
• Bor i København 
• Bliver kandidat i Computer Science på ITU til august 2023 (specialiseret i 

machine learning) 
• Arbejder som Head of AI hos softwarefirmaet, Debbie (inddrivelsessoftware) 
• Største resultater: 2022 EM-sølv (senior), 2018/2022 German open guld 

(senior), 2022 Paris open bronze (senior), 2017 VM-sølv (u21) 

 
Fakta om Jesper Hoffmann Kilbak 

• Fødselsår: 28-08-1997 (25 år) 

• Vægtklasse: -69 kg 

• Har trænet Ju-Jitsu i 11 år 



 
 

• Underviser i Herlev Ju-Jutsu 

• Læser en kandidat i klinisk ernæring på Københavns Universitet 

• Største JJ-resultater: #5 til WG i 2022 

 
Fakta om Lucas Andersen 

• Alder: 25 år 

• Vægtklasse: -77 kg 

• Har trænet Ju-Jitsu i 12 år 

• Bor i Virum og træner i Hillerød 

• Uddannet Cand.Merc.IT 

• Største JJ-resultater: WG-sølv i 2022 

 
Fakta om Sandra Jensen 

• 12-02-2015 (17 år) 

• Vægtklasse -70 kg 

• Har trænet Ju-Jitsu i 8 år (fra 9 år) 

• Opvokset i Slangerup og træner i Hillerød 

• Går på 2. år på gymnasiet i Hillerød 

• Største resultater: 2021 EM-guld (U18), 2021 VM-sølv (U18)  

 
Discipliner 

Til VM i Ju-Jitsu dystes der i både fighting, duo og Ne-waza. Alle danskere deltagere 
er udelukkende med i ”Fighting”.  
 
Fighting er, hvor man kæmper 1-mod-1 med slag, spark, kast, låse samt 
fastholdninger på gulvet. I fighting er der således tale om direkte kamp 1-mod-1. 
Duo er, hvor man sammen med sin “makker” udfører et frit forsvar mod et forudsagt 
angreb. I Duo er der således mere tale om en opvisning. 
Ne-waza er en nyere kategori, det kom med i det internationale forbund i 2010.  

 
Hvad er 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.  
  
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. 



 
 

 

Video om Ju-Jitsu: 
https://www.facebook.com/JuJitsuDanmark/videos/1156081597799842/ 

https://www.facebook.com/JuJitsuDanmark/videos/1156081597799842/

