Så tæt på . . .
og alligevel langt væk.
Lørdag den 22. juni spillede 3 Veteranlandshold venskabskamp mod de svenske veteraner fra
Sydsvenska Bouleförbundet.
Vi mødte op ved Bouletoftahallen i Malmø i god tid, så der kunne kastes nogle kugler for at afprøve banerne inden spillet.
Der skulle spilles på deres udendørs baner. Vejret tegnede udmærket skønt det var lidt koldt fra
starten, men op af dagen blev det dog lidt bedre, og vi undgik regn.
Før spillet trådte spillerne lige sammen og fik en oplysning om, at i returkampen i Jonstrup sidste
år, var Danmark meget tæt på at vinde pokalen, så der var enighed om, at nu skulle det være, og
med god gejst gik spillerne i gang med opgaven.
Runde 1:
Efter de første 3 tripler var der kun 1 sejr og 3 point, og Danmark var bagud med 6-3.
Doublerne var bedre for Danmark, her blev det til 3 sejre til hvert land, så nu var stillingen 12-9.
Runde 2:
Her gik det meget bedre for Danmark, hvor vi vandt 2 af de 3 tripler og stillingen var nu 15-15.
Problemet var, at Danmark nu kun vandt 2 af de 6 doubler, og 2 af doublerne blev i øvrigt tabt
med 13-0. Nu var stillingen så 23-19. Lidt skidt, men op på hesten igen.
3. Runde:
Danmark kommer igen og vinder 2 af de 3 tripler. Stillingen er nu 26-25.
Humøret er højt, Nu er en mulig sejr indenfor rækkevidde, men, men, men, i doublerne falder de
danske hold fuldstændig fra hinanden, og vi taber alle 6 doubler. Stillingen er nu 38-25.
Surt, når det alligevel var så tæt på.
DK 1 vandt 2 tripler og 3 doubler. Resultat: 12 point.
DK 2 vandt 1 triple og 2 doubler. Resultat: 7 point.
DK 3 vandt 2 tripler. Resultat: 6 point.
Måske skulle der i fremtiden fokuseres på at holdene kan være skarpe over en hel turneringsdag,
og især blive bedre i doublerne.
Men vi havde en rigtig god tur og mange gode kampe mod vore svenske boule venner.
Vi må forsøge at gøre det bedre, når der spilles returkamp lørdag den 31. august i Hvidovre.
Ib Sandbæk.
Breddeudvalgsformand.

