Hallands juniorer har varit och spelat distriktsmatch mot
Småland/Blekinge i Nässjö 1/5, här följer lite matchreferat och
resultat.
Årets returmöte mellan Småland/Blekinge spelades i Nässjö och
Halland hade revansch att kräva från förlusten i Halmstad i vintras.
Första matchen spelades på den svåra banprofilen björnen 42 foots
olja. Dessutom twisterkäglor i maskinerna, vilket gjorde kägelfallet
väldigt speciellt.
Halland började med att ta ledningen med 3-2 efter slagningen 1497
mot Smålands/Blekinges 1457, Nanja Karlsson bäst med 209p.
Efter andra serien var ställningen 6-4 till Halland efter en jämn serie
igen. Tredje serien var lika jämn den, men Halland drog det längsta
strået på totalen och vann den med 1 poäng 1371 mot Hallands 1372.
Nu var ställningen 9-6 till Halland inför sista serien.
I sista serien vaknade Småland/Blekinge till liv och vann alla bord och
totalen, därmed 5-0 till Småland/Blekinge. Efter en stark spurt slutade
första matchen med seger för Småland/Blekinge med 11-9.
Bäst i Halland blev Johannes Svensson Falkenhov med utmärkta 814p
Ett bra resultat på denna svåra profil. Hela laget kämpade mycket bra
och får beröm.
Nu var det dags för vila och lite mat.
Andra matchen skulle spelas på Räven, 38 foot inte lika svår sas det.
Men ack vad fel man kan ha. Alla spelare tyckte att den var knepigare
än Björnen.
Småland/Blekinge tog ledningen med 5-0 efter första serien. I andra
serien spelade Halland upp sig och förlorade bara med 3-2, därmed
var ställningen efter 2serier 8-2 till Småland/Blekinge. Tredje serien
vann Småland/Blekinge med 4-1 och därmed var matchen förlorad för
Halland. Men Halland ville snygga till siffrorna i sista serien och gör
dagens högsta serie på 1498 poäng och vinner serien med 4-1, därmed
blev slutresultatet i denna match 13-7 till Småland som ännu en gång
får behålla bucklan. Det bevisar att Halland är på gång och snart
kommer det att komma en vinst.

Hela laget får åter beröm för sitt fina framträdande och agerande på
bowlingbanan.

Resultat Björnen
Linn Bergand
Samuel Johansson
Lisa Lindell
Kim Hansson
Nanja Karlsson
Rasmus Wickström
Victoria Nilsson
Johannes Svensson

Team Kungsbacka
Halmia BS
Team Kungsbacka
Halmia BS
Falkenhov BK
Team kungsbacka
Team Kungsbacka
Falkenhov BK

687p
669p
666p
691p
673p
754p
687p
814p

Räven
Linn Bergand
Samuel Johansson
Lisa Lindell
Kim Hansson
Nanja Karlsson
Rasmus Wickström
Victoria Nilsson
Johannes Svensson

709p
696p
671p
675p
723p
687p
687p
752p

Vid pennan
Patrik Andersson ungdomsansvarig Hallands bowlingförbund

