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Vedr. Resultater og kort referat fra Nordsjælland Open 2012, den 1. september
Nordsjælland Open 2012 i double blev nok en gang begunstiget med godt vejr, og det til
trods for at de Københavnske deltagere havde trukket nogle truende skyer med op nordpå. De (skyerne altså) gav et par regndråber, men vi slap da med skrækken.
I alt 78 double hold stillede op, fordelt på 38 hold i ”De Seje” fordelt på 29 danske og
svenske klubber og 40 hold i ”Bredden” fordelt på 20 danske og svenske klubber. Det var
rekord for vor turnering.
Vi havde som noget nyt forøget antallet af kampe fra 5 til 6 for på den måde, at give de
hold, som måtte have tabt en kamp undervejs, en chance for alligevel at nå til tops. Vi
måtte derfor arbejde under et skarpt tidsskema, som vi desværre ikke helt kunne holde.
Men der var ingen umiddelbare protester over dette.
Det at spille på tid giver et lidt andet spil, idet der i langt højere
grad skal tænkes taktisk, når tiden er ved at rinde ud.
DPF havde ”udkommanderet” deres talenttrup, som mødte talstærkt op med to trænere, Karsten og Claus. Samtidig havde vi
et sæt svenske mestre som deltagere og flere fra den danske
elite var også at finde på banerne.
Talenttruppen fik virkelig ”kam til håret”, men de kunne sandelig
også bide fra sig og vise, at der var potentiale i blandt de unge
mennesker.
Vi havde på forhånd fordelt banerne således at ”De Seje” spillede
på lige banenumre og ”Bredden” på ulige numre..
To hold i hhv. ”De Seje” og ”Bredden” skilte sig stille og roligt ud i form af konstante sejre,
nemlig brødrene Erlandsen, Anders og Jacob (Amager P96), samt i ”Bredden” Lene Horn
og Susanne Mariegaard (Gribskov Petanque). Begge hold endte også med at blive finale-
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hold i deres grupper. Til gengæld var der virkelig kamp til stregen i begge grupper om
hvilke hold, der skulle blive det andet finalehold.
Der blev vendt op og ned på det efter 6. runde. I ”De Seje” blev det Olof Svensson og
Kirko Kolev fra Åstorp Björnboulare / Tyringe Boule Klubb, hvilket blev kvitteret med et
jubelbrøl fra Olof. Og i ”Bredden blev det også et svensk hold, nemlig Inger og Ove Löfgren fra Kärnan Bouleklubb.
Vi (mange tilskuere) blev vidner til to gode finaler (som IKKE blev spillet på tid) med virkelig god petanque. I ”Bredden” måtte nogle skuffede Lene og Susanne fra Gribskov Petanque se sig slået af det velspillende svenske par, Inger og Ove Löfgren med 13-4. Det virkede som om de danske piger enten var kørt trætte eller var uvante med at spille for så
mange tilskuere. Det var alligevel rigtig godt gået af Lene og Susanne at nå så langt i dette selskab.
I ”De Seje” så vi brødrene Erlandsen i en fantastisk koncentreret udgave slå til imod de
absolut ikke uefne svenskere, og efter blændende petanque vandt Anders og Jacob Erlandsen over Olof og Kirko med 13-3.
Selvom resultaterne i begge kampe siger et, så var der virkelig tale om rigtig god petanque, hvor der blev kæmpet millimeterne.
I hver gruppe, var der præmier til de 11 bedst placerede, og præmieuddelingen var lidt af
en fest i sig selv ikke mindst på grund af de to spasmagere og humørbomber fra KPK, Rodolph og Pierre.
Turneringsledelsen takker alle deltagere for deres engagement og gode humør, og vi håber at vi igen i 2013 må se mange deltagere og vi vil gøre vort bedste for nok en gang at
kunne give alle en ny og god petanque oplevelse med hjem.
Med venlig hilsen
Tributor Petanque, Nordsjælland
Jørgen Timmann
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