PARIS tur och retur
Klockan är 11.35 torsdagen den 5/12, det kommer ett sms…”vi har 4 mil kvar till Malmö” står
det… Team Småland Blekinge är på G i minibuss till Kastrup. Bussen skall göra ett snabbt
stopp i Malmö för att plocka upp en av de två ledarna.
2 mil kvar till Malmö, det kommer ett sms, denna gång till de som färdas i bussen ”bron är
stängd, vi får parkera i Malmö och ta tåget över”
Ja så startade denna Parisresa… med omkastade planer redan innan vi kommit över till
Kastrup.

Här har vi så äntligen kommit över, checkat in våra väskor efter
många om och men… ta den disken, nej tyvärr ni får gå till andra sidan, nej vi kan inte checka
in dem – till slut blev de incheckade, efter konstens alla regler.
Att åka iväg med sju juniorer, på en resa i fyra dagar, långt hemifrån – det är ett privilegium.
Team Småland Blekinge består av sju juniorer, trevliga, spontana, kreativa, uthålliga,
representativa, duktiga och charmiga individer. Ledarna, två ”gamla” bowlingnördar,

som fyller årets flesta helger med bowling – så och denna.
Flygresan var gjord i ett nafs, Nathalie somnade och hennes kompisar såg till att hon slapp
vara godissugen (de matade henne med lakrits) Benjamin var hungrig 99% av tiden, Jonthe
inväntade sin 15-åriga födelsedag, Wille – han blev allas ”lillebror”, Linnea och Sandra
”vilade” sig i form och Max, ja han hittade på upptåg hela tiden.
LANDAT… efter att ha åkt rullband väldigt långt, i uppförsbackar och nerförsbackar,
raksträckor och svängar, kom vi fram till bagagebanden. Konstigt, alla väskorna kom och
ganska tidigt också? Nåja, glada i hågen (Benjamin hungrig) gick vi till biluthyrningen,
hämtade nycklarna till bussen… HALLÅ!!! 800 Euro i deposition!!! SMS – Maggan, flytta över
mer pengar! Phuuuu det löste sig. In i garaget, jo där stod minsann en minibuss och vi fick in

bagaget – nu kör vi… ur ett toktrångt parkeringshus, i en fullproppad minibuss… i Paris… jo
tjenar… ja, ut kom vi och körde åt rätt håll (Benjamin ännu hungrigare nu) en timme, ex antal
varv i rondellerna så var vi framme.

Checkar in (Dannie föll för receptionisten) tog kloten och gick över gatan till hallen…wow

Entrén till hallen

Teamet i ”käglan”

Julpyntat i hallen

NU var det dags för mat! Pizzerian rakt över gatan och granne med hotellet låg perfekt till,
gissa vem som var först in? Rätt - BENJAMIN. Nio personer en torsdagskväll, jo vi var varmt
välkomna. Pizza, pasta…mmmm så gott, Benjamin vill ha efterrätt…hmmm kikar på menyn,
en del man känner igen, en del man hört talas om, men Benjamin tog…

…BANANPIZZA! Ja, pizzabotten, varma bananer och chokladsås,
smakade precis lika illa som det låter (men han åt upp allt)
Fredagsmorgon, frukost 08.30. Frankrike, frukost… rå bacon, kall äggröra, croissanter,
nutella – ja det var väl det hela. Upp och borsta tänderna, bussen in till Criel (smidigt parkera
vid stationen, in med bankomatkortet wips så öppnar sig bommen – bara att parkera).
Tågstationen, köpa biljetter, finns det något annat språk i världen än franska? Nä, tänkte väl

det… finns ingen som prata något annat i alla fall… Tåg in till Paris de Nord, tunnelbana – håll
i plånböckerna, var försiktiga, se er för, håll ihop gruppen… på tunnelbanan – fyra stationer,
byte… genom spärr..SUCK – F.I.C.K.T.J.U.V.A.R.
Dannies plånbok borta med vinden (Som Dannie sa – de som satt och tiggde nere i
tunnelbanan, hade mer stålar än vad han hade. Han blev av med pengarna när han åkte
tunnelbana, så resten av dagen fick det bli rulltrappa – det var ju gratis) Nåväl, efter att
kontaktat banken i Sverige och spärrat korten så var vi återigen på väg – mot Eiffeltornet.

Dagens 15-åring får ”ligga” ner
När vi tagit de obligatoriska turistkorten (typ 50 st) promenerade vi vidare mot
Triumphbågen (Benjamin var hungrig) rask promenad på ca 20 min – framme…
kamera…klick klick klick – kolla trafiken, jisses, sju filer i rondellen runt bågen, klick klick klick

Benjamin var superhungrig nu… riktigt hungrig… Mc Donalds!!!
Efter ett besök på denna anrika restaurang Mc Donald (och nio toalettbesök) tog vi upp
vandringen utmed hela Champs- Elysées, butiker, folk, julskyltning, julmarknad,
skridskobana, mm mm – ner till galleria La Fayeette. Dyrt, mycket folk – vi är i Paris! Kl.
16.30 mot Hard Rock Café!

De BÄSTA i väntan på maten!
sjunga ”Happy Birthday”)

Jonthes efterrätt (där personalen fick alla på HR att

Trötta? Ja! Mätta? Ja! (tom Benjamin) mot tåget… tunnelbana hit, byta, dit, framme –
stationen, fel spår, springa springa, fel spår igen… springa springa – phuuu rätt tåg. Äntligen
börjar det rulla, alla är trötta, glada, nöjda, förväntansfulla – nu skall vi till hallen och hälsa
på Halland. Framme, av tåget, bussen – suck, längst ner på parkeringen… alla bältade, mot
utfarten, ner med rutan, in med kortet… vad händer? Någon röd texta (på franska) inga
bommar som går upp, ok, backa, prova nästa bom… nope – suck. Frågar – aha, betala i
maskinen, testar, nej kortet fungerar inte? Ingen biljett? (vi fick ju ingen biljett när vi körde
in!) prova ringa ett nummer – jo tjenar, franska! Till slut, en vakt på stationen förbarma sig
och kommer ut… OCH pratar ENGELSKA! Jippie, plötsligt fungerar allt, klickar på borttappad
biljett, lägger i kontanter – vips så har vi en biljett OCH bommarna går upp! YES YES YES,
tillbaka, hur var det nu? Vilken avfart i rondellen – blir några extra varv nu också – framme!

Dannie minns plötsligt, koden till hans hotellrum ligger i plånboken (som någon annan har)
suck – ingen i receptionen (stängde kl 21.00) Ahhhh ett telefonnummer, ringer – wow
ENGELSKA, ny kod…skönt  Alla nöjda och glada, Hallands juniorer på plats. Wille somnade
nästan innan huvudet hann landa på kudden, alla andra var också trötta efter dagens
långpromenad. (har ni märkt – Benjamin var inte hungrig)

Lördag, frukost vid 09.00 – skönt med sovmorgon! Eva och Dannie uppe tidigt, till hallen…
hjälp att komma till Polisstation, aha, ni pratar bara franska – vilken skräll! Tävlingsansvarig
kan engelska och hjälper till, fixar skjuts till Dannie, Eva tillbaka till hotellet till junisarna… tar
bussen och kör till Saint Maximin…fri tid för shopping (butiker med vettiga priser) Dannie
sluter upp vid lunchtid – allt klart med polisanmälan, skönt! Alla käkar lunch och sen buss
tillbaka till hallen... snart dags för spel!

Team Småland Blekinge

I väntan på inspelning

Så drar det igång – ÄNTLIGEN! Alla gör sitt absolut bästa, spelar bra och sköter sig
exemplariskt – goda föredömen och representanter, som ledare är man såååå STOLT!
Det var en knepig profil, inte helt enkel att lösa, tempokänslig och precisionskrävande… fem
spelare vidare till morgondagens steg 1 final. Halland fick med sig en av fyra… bra jobbat av
alla juniorerna!
Efter sista spelpasset var det bokat gemensam grillbuffé med alla spelar inkl coacher. Trevligt
initiativ av arrangören – klart vi hade anmält oss till detta! Mycket folk, varmt, trångt, plocka
mat… grillar/stekplattor på alla borden – annorlunda och roligt… Ja, Benjamin var
superhungrig 

Team Småland Blekinge och Team Halland

Blev en samling på kvällen (tillsammans med Halland) lite reflektioner från dagen, tankar
inför morgondagen, hur attackerar vi bäst banorna etc etc – mycket kunskap i gruppen!
Söndag… sovmorgon! Finalerna börjar först kl 12.00…gott, tog det lugnt, frukost, packa,
checka ut och sen till hallen. Linnea först ut, alla spelar tre serier, de bästa vidare till nästa
stege… tjejer 7p i hcp… tufft möta killarna. Linnea gjorde en strålande insats, tyvärr räckte
den inte hela vägen – men väl kämpat!

I pausen inför steg 2…Dannie behövde kaffe… vi är i Frankrike…
En kaffe = En espresso… ja, liten kopp till stor man  (ser Ni den ”stora” frihetsgudinnan han
skyltar med)
Så drog det igång, Benjamin, Max, Sandra och Wille… de gjorde det bra, kämpade väl,
fokuserade… men tufft underlag… Wille vidare i sin klass ”miniorer”
Finalspel… jisses vilket pådrag… ut med reklam på sidobanorna… fram med fåtöljer, dricka
och vindruvor till spelarna… direktsänd final – fantastiskt arrangerat, så nära och likt både
mästerskap och pba-tävling – imponerande! Prisborden dukades fram, hmmm måste vara
pris till minst 10 i varje klass… eller?

Prisbordet

Godiskorg istället för blomma Arrangörerna

Han KOM! Han SÅGS! Han SEGRADE!!!

WILLIAM SVENSSON!!!
IMPONERANDE!!!
Pulsen börjar stiga, måste de pratat så förbaskat mycket innan prisutdelningen (flyget går 20
– klockan är 17.30) säger åt de andra att packa bussen så allt är klart, bara slänga in Willes
prylar…bla bla bla bla – NU! ÄNTLIGEN!
Prisutdelning – trean, applåder, tvåan applåder, ettan – folkets jubel William Svensson
Sweden!!! Vad händer? Först en dam med medaljer, sen en man med medaljer, sen ”Mr
Arrangör” med tavla..bra där – foto – klick klick klick …Oj, mer kägelklocka…treklotsväska
(modell STOR) klot, stor godiskorg, ipad – foto klick klick klick…en nick från ”Mr Arrangör”
vips så plockar vi av Wille alla hans prylar…Hämta väskan…packa ner tavla, ipad och klocka,,,
omstrukturera…ner med godis, klot i nya klotväskan…in i bussen…17.56 –
KÖÖÖÖR…Motorväg – tur…FLYGPLATSEN…framme…köpa till extra bagage…klart, alla
rulltrappor – igen – genom säkerhetskontroll…phuuu – bara vänta på flyget…Max tyckte det
gått åt mycket pengar (Benjamin var hungrig)

Tigga såg ju lönande ut inne i Paris – Max hade inte lika stor framgång.

Tillbaka på Kastrup, smidigt att få ut bagaget, tåg över till Malmö, hämta bussen och börja
rulla… Tillbaka hemma var alla mellan 03.30 – 05.30 en händelserik, rolig, spännande
resa…med fantastiska ungdomar.
Tack till Er – som gjorde denna resa till ett minne för livet!
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