Double resultater fra Nordsjælland Open 2011
Lørdag, den 24. september 2011 afvikledes i
Fredensborg Nordsjælland Open i et ganske pragtfuldt
efterårsvejr.
Dagen startede med lidt ”betænkelige” skyer, men de
blev hurtigt afløst nogle mere ”lette” af slagsen samt
momentant solskin.
70 double hold var mødt frem fordelt på 36 hold i
”BREDDEN” og 34 hold i ”DE SEJE”. Antallet var lidt
imponerende taget i betragtning, at vi tidmæssigt
”konkurrerede” med ”et-eller-andet” internationalt
sportsstævne, som havde lukket det meste af
København af fra omverdenen.
14 svenske hold havde fundet vej til Fredensborg, og
de der kom længst væk fra, kom fra Göteborg.

Endog også nogle gamle kendinge fra Odense havde
fundet vej over broen til Fredensborg.
Efter morgenkaffe/-bordet startede turneringen kl.
10:00
Dagens kampe blev spillet på tid og afviklet efter
”Schweizer-systemet”. 5 runder i alt blev der spillet
svarende til i alt 175 kampe.
Banerne så umiddelbart ”nemme” ud, men de voldte
alligevel problemer for de fleste, hvilket også
indimellem afstedkom lidt ”uventede” resultater.
Dagens program forløb fint og vi havde ”kun”
opbygget en forsinkelse på ca. en halv time i forhold
til programmet, hvorfor finalespillet først blev startet
kl. 17:00.

I ”BREDDEN” skulle nr. 1 efter de 5 runder, Erik Stauning / Ruth Stauning (Slangerup Petanque Klub) op imod nr. 2,
Sandra Jönsson / Gun Heidenreich (Åstorp Björnboulare/Helsingborg Petanque). Her trak familien Stauning på
imponerende og overbevisende vis en 13-7 sejr i hus til stor applaus fra de mere end 120 tilskuere.

I ”DE SEJE” skulle nr. 1 efter de 5 runder, Olof Svensson / Anders Möller (Åstorp Björnboulare/Nobel Petanque) ud
imod nr. 2, de gamle kendinge, Erik Jensen / Mogens Jensen (Hvidovre Petanque / Køge Petanque). D’herrer
Jensen, som efterhånden er vant til at springe op på vore skamler, måtte denne gang, efter en hård fight, bøje sig for
de effektive svenskere, som vandt 13-10.

Dagen sluttede ca. kl. 18:30 med præmieoverrækkelse til de 9 øverst placerede i hver konkurrencekategori.

