Rapport från Vet-EM i Irland

SÖNDAG / Ankomstdag för de allra
flesta.
De allra flesta bodde också på Hotell Fairways, men det hade busschauffören som
skjutsade från flygplatsen till hotellen ingen koll på. Vi fick se den irländska landsbygden
och diverse hotell där i 1,5 tim innan vi ankom till vårt hotell -- där vi passerat
VÄLDIGT NÄRA, upptäckte vi när vi äntligen kom fram. Jodå, det var fint väder och
kul kor..
Lasse Winnberg & PA Höij fick å andra sidan ingen buss alls vid flyget, utan fick själva
kolla läget och åka lokalbuss i 2 tim.... Bara en stund längre än vår sightseeing faktiisk....
Och när vi äntligen kom fram så fanns inga rum att checka in i -- för tidiigt! (kl 13) "Men
vi ringer er mobil när rummet är klart!" Vems mobil de ringt är dock oklart eftersom
ingen ringde vår, och vi fick veta att alla icke-rökrum var slut när vi kom tillbaka senare.
Men Wilson (supporter) spände ögonen i receptionisten och lät meddela att detta var
"totally unacceptable", så hon fick en svit... Visserligen luktade den mögel och hade
problem med avrinningen i handfatet, men vem vet -- rörmokarn kanske är en tjusig
karl...
Våra supporters Jeanette och Eva tog sin uppgift på allvar och satt på kvällen i
hotellfoajen och inväntade nästan alla spelare som kom... vartefter... Det blev inte så
himla många timmars sömn efter så noggrann mission...
Den transportansvarige för turneringen lär inte få förnyat förtroende. Papperen med
busstider mellan hotell & hall var inte bara helt omöjliga att förstå (även för övriga
irländska funktionärer), utan också helt ologiska. Och han lyckades med bedriften att
ordna tidernas minsta invigning, genom att de flesta spelarna satt fast på bussar
någonstans då invigningen gick kl 14.30 på söndagen. I svenska truppen var vi till att
börja med 5 personer. Det var Esso + fru (som bodde på en närliggande hotell), samt
Gunnel + man, samt den svenska domaren som vi tvångsanslutit. De 3 sistnämnda hade
promenerat från hotellet till stan & köpcentret där invigningen hölls. Efter en stund anslöt
Lennart S, Sabine, Jeanette S, Eva Andersen och Peter Baeza, vilka kommit med egen bil.
Så genom att undvika buss lyckades vi alltså få ihop hela 10 personer (av drygt 50) som
kunde paradera i svenska truppen -- visserligen bara 5 tävlingsdeltagare, men ändå….

Måndag -- första speldagen
Alla resultat finns på arrangörens webbsida (länk under "TÄVLINGAR") -- här
rapporteras om allt utom resultaten! Jo, kanske resultat också, om de är lite speciella.
•

Om man vill spela golf också denna veckan, då skulle man bo på ett speciellt
hotell av de 4 rekommenderade spelarhotellen. Där bor Peter Baeza -- ensam
svensk där tror jag -- vi andra bor på Fairways hotell. Imorse skulle Peter ut och
spela lite. Märkligt va långt gräset är... knälångt... JAHAAA -- har banan varit
stängd i 2 år...!

•

Magnus G och Jocke G (40) spelar en rysarmatch mot danskar. Vid 20 lika i
tredje set får Magnus upplägg vid nät -- splasch... i nät "NEEEEEEEJ !!! Å sen
vann danskarna med 22-20. SURT

•

Nästan samma elände -- Jocke S & Kjelle (45) vinner första set, spelar bort
upplagt läge och motchboll i andra set, och förlust i tredje. Attans. Man får ju
nästan hjärnblödning -- orkar inte flera såna här...

•

Ulf & Jonas (40) gör däremot upphämtning och vinst i SIN match. Det var skönt!!

•

Första matchen i herrsingel 65. Esso (Sven-Olov Johansson) krossar första
motståndaren, finländaren Heikiki Vilske.

Jo, just det -- hallen är alldeles ny. Så ny faktiskt att allt inte var klart. Målarfärgen har
knappt torkat i hall-puben, och på herrtoaletten låg rörmokarn fortfarande på golvet och
gängade... rör alltså.... I damernas omklädningsrum stod det några stolar bara, för övrigt
helt tomt. Spegla sig fick man göra i turbovarianten av handtorken -- den blåser så att
skinnet flyttar sig, bra fart!

Tisdag -- Dagens bedrift...
…får vi nog säga att Christer Forsgren och Sonja Hermann stod för i MX50. De slog ut
2-seedade Tommy Lundqvist och Ellen Aagard (Danmark) i en SPÄNNANDE match:
21-17, 18-21, 21-19.

Bedrift nr 2
Vi har sällan sett Carina göra en sån kämpainsats, och -- som det verkar -- utan att bli
nervös!
Vi bara applåderar!!!

I övrigt noterat
Många mixed, andra omgången...
•

Vinnande par: Fredrik Bohlin/Nilofar (35) 16-21 21-17 21-17 mot engelsmän,
Erik Söderberg/Anki G stabilt med 21-14 21-9 mot danskar.

•

Knappa förluster: Staffan Thorsén/Marina Kårström 23-21 21-19 förlust mot
tyskar

Sen blev det singlar...
•

BEDRIFT IGEN -- Marina Kårström slår 3/4-seedade Sabine Aberer med 21-18,
21-18.(40-klassen) och Curt Ingedahl slog 5/8-seedade dansken Sören Christensen
med 13-21 21-19 21-18 (55-kl)

Onsdag
Dagen börjar med herrsinglar...
•

Knappa försluter: Ulf Svensson förlorade mot 5/8-seedade engelsmannen Nitin
Panesar med 21-18 23-21 (35-kl), och Lasse Winnberg förlorar mot 5/8-seedade
Per Mikkelsen (dansk) med 21-19 21-18.

...och sedan damdubblar...
där Nilofar och Marina åker ut i 3 set mot danskor (35-kl).
Knappa vinster: Stefan Sjöö/Erik S (40-kl) vinner mot tyskar med 24-22 21-18, och
Håkan Sandelius/Olof Å (45-kl) mot 3/4-seedade tyskar med 21-17 21-18.
Knappa förluster: Sven A/Stefan M (35-kl) åker ut mot ryssar med 19-21 21-14 24-22

Kvartsfinaldag -- torsdag
•

Christer/Sonja (50-kl) börjar med att vinna sin 3:e mixed, nu mot ett något enklare
par än de seedade danskarna i förra matchen - estländare, men ändå måste ju
publiken få spänning.... 22-20 21-19

•

Nilofar (35-kl) gör en kanonmatch mot den 1-seedade tyskan Stephanie Ruberg,
men förlorar till slut med 21-13 18-21 21-13.

•

Carina Kruseborn (55) gör en ny stabil insats och slår finskan Asta Pelkonen med
21-19 21-10, efter att även denna match gjort en upphämtning till vinst när
moståndaren haft 19.

•

Fredrik Bohlin - själv seedad som 5/8, slår 2-seedade spanjoren Mario Carulla
(Stefan Edvardsson överman i senaste EM-finalen) med 21-13 21-12.

•

Stefan Sjöö spelar en riktig rysarmatch mot en slovak, 21-14 18-21 21-19, som
egentligen är helt död redan i slutet på 2-setet, men som segar vidare även i 3:e,
men till slut så kunde Stefan slå in matchbollen...

•

Anki G/Tanja gör en ny, strong rysarmatch mot det 2-seedade danska paret Helle
Blomsterberg / Hanne Birgitte Nielsen 12-21 21-15 21-18, men TILL SLUT
kunde de slå in matchbollen, och publiken blev helt i extas!

•

Jonas/Ulf (35-kl) gör också en publikmatch mot ett schweiziskt par -- 21-16 19-21
22-20, och taket lyfter nästan.

•

Samma flyt med slutbollarna hade tyvärr inte Bengt Mellgår/Jonas Herrgård, som
efter mycket slit ändå förlorade med 26-28 21-15 22-20 mot engelsmännen Steve
Parry/Norman Wheatley. Steve, som alltid har en massa hyss för sig, hoppade

efter matchen upp till den kvinnliga domaren i domarstolen och pussade på
henne.

Semifinaldag - Fredag
Det var en hel del svenskar på banorna, men idag hade vi verkligen inte vare sig
marginalerna eller turen med oss.
•

Snöpligaste förluster var Stefan Sjöös herrsingel mot irländaren Michael Watt,
som han förlorade med 21-16 24-22, samt…

•

…förstås Tanja/Ankis damdubbel (40) mot danskorna Kirsten Drachman/Lene
Struwe, 21-19 17-21 27-25, där de hade flera matchbollar. Dessa danskor skulle ju
på papperet vara sämre än de seedade de slog i förra matchen, men hur många
sensationsmatcher kan man göra under samma turnering?

•

Men 5/8-seedade Fredrik Bohlin slog i alla fall 3/4-seedade tysken Erik Patz med
21-15 21-12, så nu har vi i alla fall 2 svenskar i finaler: Fredrik i HS35 och…

•

…Lotten Wengberg i DS60 - Lotten har jag inte nämnt förut, men hon har tuffat
på som tåget och krossat allt motstånd.

Nu laddar vi andra som pubik imorgon istället!

Finaldag - Lördag / Våra två EM-silver...
...blev NÄSTAN en släkthistoria... Nä, Fredrik Bohlin är inte släkt med Lotten, men
enligt vederhäftiga källor har både Lotten och hennes man Bosse (på bilden ihop med
Fredrik) varit med och tränat upp honom när han var liten parvel i Lugi... ...eller påg heter
det väl där...

Lotten ändå glad över sitt silver (DS60)

Och sedan blev det party…
…där vi svenskar passade på att även fira våra två 50-åringar (båda fyller på tisdag 5 okt)
Jeanette Sandström och Kjell Almgren. Det var serpentiner, ballonger, sång till pompamusik, och stearinljus. Skulle varit tomtebloss, men det visade sig att de irländska
tomteblossen -- inköpta på ort & ställe eftersom man inte får åka omkring med
”sprängämnen” på flyget -- var mer rökmaskiner än ”sparkling”. Vid test i receptionen
dagen före bolmade väldiga mängder rök ut från stickan -- INTE BRA för brandlarmet..!
(Brandlarmet hade redan provats av någon annan första morgonen vid 7-tiden. Men det
verkar som om de flesta svenskar tittat ut genom fönstret, konstaterat att marken var på
hoppavstånd, och eftersom larmet slutade efter ca 4 sekunder så fick vi inte se en enda
person i pyjamas -- inte heller utan…)

Kjell Almgren
&
Jeanette Sandström

Svettig tillställning som synes…!!
Det var ett GRYMT bra band som
spelade -- fullt ös -- vilket gjorde att
dansgolvet var smockfullt hela

Jeannette Sandström,
Lennart strömberg,
Marina Kårström,
Sabine Areskär

