Dags för fler svenska
medaljer?
2010-09-24 11:07
På måndag den 27 september startar EM för veteraner och avslutas med finalpasset
lördagen den 2 oktober. I år arrangeras det av Irland och spelas i Dundalk.
592 spelare från 24 länder är anmälda. Efter den fantastiska insatsen senast i VM så har vi
stora förväntningar inför detta EM. Det är hela 48 spelare som ingår i den svenska truppen
som leds av Team Manager Magnus Gustafsson.
Följande svenska spelare har seedats i de olika klasser och kategorierna:
HS35 - 5/8 - Fredrik Bohlin
HD35 - 3/4 - Ulf Svensson/Jonas Andersson
HS40 - 2 - Stefan Edvardsson
HS40 - 3/4 - Magnus Gustafsson
HS40 - 3/4 - Stefan Edvardsson/Lasse Holm, Danmark
HS45 - 2 - Stefan Sjöö
HS45 - 5/8 - Kjell Almgren
HD45 - 2 - Jonas Herrgårdh/Bengt Mellqvist
HS60 - 3/4 - Per-Arnold Höij
DS60 - 1 - Lotten Wengberg
DD60 - 1 - Ewa Carlander/Irene Sterlie, Danmark
DD60 - 2 - Kathryn Gärtner/Lotten Wengberg
Ni finner lottningen på följande länk:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB
Arrangörernas hemsida: http://www.euroseniors2010.com/
/Michael Schwarcz

Äntligen igång
2010-09-28 10:41
Efter en lång sommarträning har äntligen årets stora mästerskap Veteran-EM
startat.

Bildtext: Veteranspelare är som veteranbilar de måste rundsmörjas och pysslas om i täta
intervaller. Robert Persson behandlas av vår naprapat Thomas Östling.
Som alla vet, som har varit med i mästerskap och andra stortävlingar, så är det viktigt för
hela truppen att komma igång med positiva vibrationer direkt. I tävlingens allra första match
spelade Jonas Andersson/Maria Jönsson i MD35 mot ett bulgariskt par och den slutade med
stabil svensk seger i två raka set. Om detta är riktmärket så kommer det att bli ett riktigt bra
mästerskap för den svenska truppen.
Efter den matchen så blev det svenska segrar i MD35 genom Fredrik Bohlin/Nilofar Mosavar
Rahmani samt Stefan Mattson tillsammans med en danska. Sedan har rullat på under hela
dagen med huvudsakligen svenska segrar. Dagens längsta set spelande Sven Agardh som
vann första set med 27-25 mot en hemmaspelare från Irland efter ha missat 6 st setbollar
innan Sven satte dit den sjunde. Andra set vanns mer övertygande med 21-16.
Dagens nervpärs kom i HD45 där Joakim Gröndin/Kjell Almgren mötte ett engelskt par och
vann första set övertygande. Förlorade andra med 22-20 efter att ha missat en matchboll. De
svenske hamnade sedan snabbt i underläge 1-7 och 7-14 i tredje men kämpade sig ikapp och
förbi till en ledning 17-16 men där tog det stopp och det slutade med en förlust med 21-17.

En annan neslig förlust fick vår Team Manager Magnus Gustafsson erfara i par med Joakim
Nordgren i HD40 där de förlorade med 22-20 i tredje set mot ett danskt par. Något att hålla
ögonen på kan vara våra äldre herrar i 60+ och 65+ som vann övertygande i sina inledande
singlar. Sverige-Europa 23-15
Länk till resultat dag 1:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100927
Länk till matcher dag 2:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100928
/ Michael Schwarcz

Några sköna skrällar
2010-09-29 09:21
Dag 2 började lite blandat i mixedomgångarna men med en första härlig skräll.
Christer Forsgren/Sonja Herman avancerade till kvartsfinal efter en 3-setare mot det
3/4:e seedade danska paret.
Till kvartsfinal i mixed har dessutom följande par kvalicifierat sig:
MD35: Fredrik Bohlin/Nilofar Mosavar Rahmani
MD40: Erik Söderberg/Anki Gunners
MD60: Per Arnold Höij/Kathryn Gärtner
MD65: Knut Liland (Norge)/Lisbeth Bengtsson
I DS35 har både Nilofar och Maria Jönsson med betryggande segrar gått till kvartsfinal. Marina
Kårström stod för nästa sköna skräll när hon vann i två raka set mot 3/4:e seedad tjej från
Österrike.
I DS55 har det återigen hänt att Gunnel Bengtsson ”bara” ska gå in och känna på hallen i en
singel inför de ”riktiga” kategorierna dubbel och mixed. Det blev som det brukar bli för Gunnel
i mästerskap i singel, hon bara går på som en ångvält. På andra sidan nätet blev en irländska
totalt tillplattad med 21-7, 21-12. Till kvartsfinal får Gunnel sällskap med Carina Kruseborn
som vände sin match till seger efter tre set.
Alla våra seedade singelspelare, Fredrik Bohlin, Kjell Almgren, Stefan Sjöö, Stefan Edvardsson
och Magnus Gustafsson var hur stabila som helst. Edvardsson förlorade dock andra set men
var det aldrig någon större fara. I tisdag kvällens sista svensk match kom ytterligare en
positiv skräll när Curt Ingedahl i en tät tre-setare slog ut en 5/8:e seedad dansk.
Hittills så har Sverige 17 kvartsfinalplatser klara. Under onsdagen spelas de sista matcherna i
de olika kategorierna innan spelet om medaljer börjar på torsdag.

Sverige-Europa 43-30.
Avslutningsvis en tanke om framtiden: I år det rekordmånga anmälda, 582 spelare. Förut var
35+ klassen en av de minsta klasserna men nu är det den ålderskategorien med flest spelare.
Fortsätter dessa spelare samt att nästkommande årgångar är lika stora så kommer vi snart
om några mästerskap se ett deltagarantal som närmar sig den magiska gränsen med 1000
anmälda spelare. Vilken svensk arrangör känner modet, inspirationen och glädje till att
arrangera en sådan badmintonfest?
Länk till resultat dag 2:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100928
Länk till matcher dag 3:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100929
/ Michael Schwarcz

Stabila svenska
veteraner
2010-09-30 08:06
Under onsdagen spelades de sista matcherna innan alla kvartsfinaler som spelas
under torsdagen.
Alla seedade svenska singel- och dubbelspelare visade upp ett stabilt spel och vann alla sina
matcher utan några större besvär.
Även idag fick vi skräll när det nykomponerade paret i HD45 Olof Åslund/Håkan Sandelius
vann över det 3/4:e seedade tyska paret i två raka set. Tyvärr så fick också uppleva en match
där ett svenskt par förlorar efter ha haft matchboll. Denna gång var det Sven Agardh/Stefan
Mattsson som förlorade med 24-22 i tredje set mot ett ryskt par.
Sverige är representerat i 31 st kvartsfinaler, vilket är otroligt bra. Det finns framförallt 2
matcher som jag ser har goda förutsättningar till att bli klassiska kämpabataljer och det är i
HD40 där Erik Söderberg/Stefan Sjöö möter Rajeev Bagga/David Wood från England samt i
DD55 med Gunnel Bengtsson/Carina Kruseborn mot Christine Black, Skottland/Christine
Crossley, England. För att vinna dessa matcher krävs ett spel på högsta nivå.
Sverige mot Europa slutade idag oavgjort 14-14. Sverige-Europa 57-34
Länk till resultat dag 3:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100929
Länk till matcher dag 4 (kvartsfinaler):
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100930
/Michael Schwarcz

Vet-EM: 13 svenska
medaljer
2010-10-01 18:09
Sverige fick under torsdagen klart med 13 medaljer vid Veteran-EM. Det som är
riktigt glädjande är att det fördelat över i princip alla åldersklasser och kön.

När man vinner en tät tre-setare och det är klart att man vunnit medalj så finns det bara
glädje och ingen trötthet. Det kan HD35-paret Ulf Svensson/Jonas Andersson intyga.
Det visar vilken fantastisk bredd vi har i svensk veteranbadminton. Det kunde med lite mer
flyt blivit någon eller några medaljer till. Vi fick till exempel tyvärr återigen uppleva en match
där vi hade matchboll men förlorade.
Vi hade ett antal matchvinnare lyste extra mycket. Fredrik Bohlin lekte bort den regerande
spanske europamästaren i HS35. Jag satt faktiskt som domare under en av Fredriks
singelmatcher under serien i division 1 i helgen som var och tänkte att jädrar vad klokt han
spelar, det kommer nog att gå bra för Fredrik under EM. Ett par andra stjärnor som tändes
under kvartsfinalpasset var Anki Gunners/Tanja Karlsson som i tät 3-sets match vann mot det
2:a seedade danska paret.

Våra två solstrålar, Anki Gunners/Tanja karlsson, i DD40 visar sin härliga glädje efter sin
skrällseger.

I båda de längsta matcherna idag var det svenskt deltagande. I HD45 förlorade Bengt
Mellquist/Jonas Herrgård mot ett engelskt par men i HS45 vann Stefan Sjöö mot en slovak.
Jag förstår inte hur man vinna en 56 minuter lång match genom att endast lyckas vinna på sin
smash totalt fem gånger under hela matchen. Alla som sett och mött Stefan inser nog att
detta var en match med mycket ballongclear och gnetspel. Att Stefan Sjöö sedan lite senare
tillsammans med Erik Söderberg går och spelar en fantastisk övertygande dubbel i HD40 mot
det 3/4:e seedade engelska paret. De vinner i två raka set och Stefan är den ende svensken
som har två medaljer klara.
Följande svenskar är klara för semifinal och medalj:
HS35 Fredrik Bohlin
HD35 Jonas Andersson/Ulf Svensson
DD35 Ulla Jark/Maria Jönsson
HS40 Stefan Edvardsson
DS40 Marina Kårström
HD40 Stefan Sjöö/Erik Söderberg
DD40 Anki Gunners/Tanja karlsson
HS45 Stefan Sjöö
MD50 Christer Forsgren/Sonja Hermann
DS55 Carina Kruseborn
HS60 Per-Arnold Höij
DS60 Liselotte Wengberg
DD60 Ewa carlander/Irene Sterlie, Danmark
Länk till resultat dag 4 (kvartsfinaler):
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20100930
Länk till matcher dag 5 (semifinaler):
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20101001
/Michael Schwarcz

Vet-EM: Lotten och
Bohlin i final
2010-10-02 09:52

Sverige var representerat i 13 semifinaler i Veteran-EM.
Den första semifinalen var Christer Forsgren/Sonja Hermann i MD50 mot det
toppseedade engelska paret. Det engelska paret var klassen bättre och vann
enkelt i 2 raka set.
Sedan var det dags för vår regerande världsmästare Lotten Wengberg i DS60.
Lotten visade verkligen att formen håller i sig. Enkel seger 21-10, 21-11
mot en tjej från Holland.
Sedan följde en rad singelförluster där våra svenska spelare kämpade hårt
men inte räckte till. Marina Kårström mötte den 2:a seedade engelska
tjejen i DS40, Carina Kruseborn spelade mot den 1:a seedade skottskan,
Per-Arnold Höij i HS60 mot den 1:a seedade dansken, Stefan Edvardsson i
HS40 mötte en tysk och alla förlorade klart i två raka set.
Stefan Sjöö i HS45 som dagen innan gjort fantastiska insatser i både
singel och dubbel kände nog av detta och var trögstartad i första set. I
andra set började Stefan komma igång ordentligt och hade 3 st setbollar
innan tysken vände vann andra set och matchen. Känslan var att hade Stefan
vunnit det andra setet så hade nog han tagit hem matchen.
Sedan klev årets stora svenska utropstecken in banan med ett självtroende
utan dess like. Självtroendet har naturligtvis växt sedan dagen innan då
han slog den regerande europamästaren från Spanien. Naturligtvis så pratar
vi om Fredrik Bohlin. I både första och andra set så började det lite halvknackigt men från
itten av seten och till sista bollen var det spel mot ett mål, 21-15, 1-12.

Fredrik bubblar av självtroende
Sedan var det dags för damdubbel. Ewa Carlander i par med en dansk tjej i
DD60 förlorade mot ett engelskt par i två raka set trots att man ledde med
18-13 i det andra setet. I DD35 förlorade Ulla jark/Maria Jönson mot ett
starkt tyskt par i två raka set. Våra solstrålar i DD40 var ytterst nära
att skrälla igen mot ett danskt par. Anki Gunners/Tanja Karlsson hade 3 st
matchbollar i det högdramatiska 3:e setet som tyvärr slutade med seger
27-25 för Danmark.
I herrdubblarna lyckades tyvärr inte våra dubbelpar Stefan Sjöö/Erik
Söderberg i HD40 och Jonas Andersson/Ulf Svensson i HD35 upprepa sina
vinster från dagen innan. Båda förlorade relativt klart i två raka set.
I finalerna på lördagen möter Fredrik en spelare från Ukraina som är
seedad 1:a. Både han och Fredrik har gått till final utan att vara nära
att tappa ett set. Lotten möter en holländsk tjej även i denna final som i
Fredriks så är det två spelare som hittills varit överlägsna sina
motståndare.
Båda dessa finaler kan bli riktiga holmgångar. Håller era tummar hårt
under lördagen. Lotten spelar troligen vid 11.00 och Fredrik 12.00.
Tiderna inte spikade när detta skrivs.

/Michael Schwarcz

Vet-EM: Ingen grädde på
moset
2010-10-03 09:33
I dagens finaler hade Sverige två spelare med. Fredrik Bohlin som överraskat hittills
i HS35 och mästerskapsrutinerade Lotten Wengberg i DS60.
Först ut var vår regerande världsmästare Lotten som mötte Jessie Havelaar från Holland.
Holländskan tog omedelbart initiativ i första set och Lotten halkade efter några poäng. Hon
försökte komma ikapp men holländskan rann istället ifrån och vann enkelt första set med 2112. I andra set var Lotten med redan från första boll. Ledningen växlade i stort sätt hela det
andra setet men vid ställningen 19-19 ryckte holländskan tyvärr och vann två raka poäng
samt hela matchen.

Lotten på pallen
Lite senare var det dags för en av mästerskapens överraskningar Fredrik Bohlin att kliva in på
banan. Fredriks motståndare var 1:a seedade Vladyslav Druzhchenko från Ukraina. Fredrik
hängde med lite grand i början av första set men sedan ryckte ukrainaren iväg med en 4-5
poäng och den poängdifferensen bestod hela setet ut med resultatet 21-16. I andra tog
Vladyslav kommando från första poängen och höll det ända till slutet. Fredrik kom tyvärr
aldrigt nära utan det andra setet förlorades med 21-9. Vladysla är riktigt grym, han var
egentligen aldrig ens nära att förlora ett set i singel under hela turneringen.

Fredrik på pallen
Sammanfattning: Att man nu nästan känner lite besvikelse över utebliven guldmedalj men
med 2 silver och 11 brons samt 31 st kvartsfinalplatser är väl ett bevis på vilka fantastiska
framgångar som det svenska veteranlandslaget haft de senaste åren. Det stora glädjeämnet
är att vi nu får fram spelare i alla ålderskategorier, spelformer och kön ända fram till
kvartsfinaler vilket visar den fantastiska bredd som veteranbadminton i Sverige börjar få.
Nästa år är det två stora internationella mästerskap för oss veteraner. Först ut under våren är
Nations Cup den 1-5 juni i Skaeldskör, Danmark. Det är vid Nations Cup vi verkligen ska visa
att vi tagit steg framåt i vår bredd. Nyhet för Nations Cup är att det även blir singel. Efter
sommaren avgörs Veteran-VM den 21-27 augusti i Richmond, Kanada.
Länk till finalresultaten:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=13386A6B-5F13-456E-A69F966EE85E7BAB&d=20101002
/Michael Schwarcz

