Vägen till Elitserien
Efter att ha kommit tvåa i serien med endast två förluster, borta mot SBC och Cobra, var vi
klara för Elitkval. Först ut var Högland på banprofilen Atlanta i Värnamo. En mycket
spännande och svår motståndare med många duktiga tjejer. Vi vann i två raka med 13-7, 13-7
och vi var både lättade och förvånade över hur lätt det hade gått. Högland är mycket duktiga
men det var den svåra banprofilen som fällde avgörandet till vår fördel. Strikar var det ont om
så det gällde att täcka upp. Vi vann matcherna för att vi spärrade klart bättre. Färre käglor
kvar efter förstaslaget och därmed också lättare spärruppställningar. Mycket glada återvände
vi hemåt med siktet inställt på Örebro en hel månad senare.
Vi åkte upp på fredageftermiddagen med våra coacher Mikael Ohlsson och Stefan Augustsson
bakom ratten. Fullt fokus på vår motståndare BK Stjärnan som kommit sexa i Elitserien och
bäst av de kvalande lagen. Matchen blev jämn. Vi tog ledningen med 3-2, sen kvittering 5-5
och återigen ledning för oss 8-7. Här tappade vi borden med 1 (Vonsan/Anna) resp 7 käglor
(Sandra/Eva), annars hade ledningen varit större. Tyvärr tappade vi 1-4 i sista och därmed
förlust med 11-9. En mycket jämn och svängig match. Camilla matchbäst med 793 p.
Omoljning och returmatch. Förlust i första med 4-1 och 30 käglor i diff i totalen. Sen gör vi
vår sämsta serie och förlorar med 5-0 så 9-1. Det hjälper föga att vi tar tredjeserien med 3-2,
förlusten är ändå ett faktum. Matchen avgjord efter 3 serier och Stjärnan kvar i Elitserien.
Matchbäst Sandra 607p. Värt att notera är att vår totalslagning på 5999 är tredje bäst efter
SBC 6181 p och just våra motståndare Stjärnan på 6021 p.
Övriga matcher var också avgjorda efter 2 matcher varav 3 serier i sista. SBC besegrade
Dimico med 13-7 (6181-5874) och 12-2. Sundbyberg besegrade Team Vasa med 15-5 (58325620) och 11-4.
Vi bröt ihop i 5 minuter och sen var det full laddning igen.
Vi lottades som ”A-lag” och fick möta Team Wasa. Här hade vi revansch att kräva från 2009
då de slog ut oss i Strike Out. Kutts förslag till uppladdning hade varit perfekt och vi tog 5-0
direkt. Tyvärr tappade vi sedan till 4-1 och bjöd onödigt nog in dem i matchen igen. Vi bet
ihop och tog 3-2 trots att Camilla/Maggan tappade ett banpar med 2 käglor. 8-7 inför sista och
lite nervositet infann sig. Då kör vi på och vinner med 4-1 och därmed matchen med klara 137. Totalslagning på 6088 p vilket är mycket bra på Atlanta i Örebro, nästhögst efter SBCs
6181. Matchbäst Anna 847 p.
Som vinnare fick vi stå kvar på banorna och möta Dimico. Vi vrålstartade med 1628 och tog
ledningen med 3-2. Sen fortsatte Dimico i samma spår medan vi tappade 150 pinnar och
serien med 1-4. Underläge med 6-4. Tredjeserien var spännande och svängde många gånger.
1577 mot deras 1585 och 2-3 i serien. Täckt ruta på Eva Larsson så vinner vi både
banpoängen och totalen. Tyvärr stod där en lurig uppställning med 4 käglor kvar och bara 3
rök ner så istället för 4-1 så blev det alltså 2-3 och ett rejält underläge med 9-6. Eftersom vi
vunnit första med 13-7 hade vi råd att förlora med 12-8. Alla lag kan då hamna på samma
poäng men vi skulle gå vidare på pluskvot. Minst 2 banpar ska alltså bärgas. Djup svacka i
inledningen med många hål. Vi träffade bra men hålen stod där. De hade tur och bättre riv i
bollarna så de slapp hålen och fick med sig några ”turstrike”. Läget såg mycket mörkt ut efter
5 spelrutor. Camilla/Maggan vände och tog ledningen med 20 pinnar. Ewa/Annika fick
strikeföljder och läget såg betydligt ljusare ut. Anna/Vonsan sätter också några följder och
Dimico missar,,,,minst 3 banpar klara. Då mirakelvänder även Sandra/Eva och vi tar 5-0 och

matchen med 11-9. Ett mirakel har hänt med 5 rutor kvar. Vonsan matchbäst 856 p och hela
6143 i totalpoäng. Vi är alltså som bäst när det gäller 
ELITSERIESPEL NÄSTA ÅR ÄR KLART OCH JUBLET BRYTER UT!!!
I matchen mellan Dimico och Vasa svänger det också rejält. Vasa tar ledningen med 3-2,
Dimico kontrar med 4-1. Vasa svarar tillbaka med 4-1. Dimico visar var skåpet ska stå och
kör över Vasa i sista med 4-1. Dimico klara för Elitserien och Vasa blir det förlorande sjätte
laget.
En mycket trevlig helg där laginsatsen var den avgörande komponenten hos oss.
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