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HER ER DEN ALTSÅ KÆRE PETANQUEVENNER
VANDREPOKALEN SOM VI HAR PRØVET AT FÅ TIL DANMARK I MANGE ÅR FRA VORES SVENSKE
VETERANVENNER.
Lørdag den 12. april tog de 12 spillere fra Danmark, som havde kvalificeret sig igennem en kvalifikation, til Malmø for
at spille mod Sverige. 6 spillere fra Jylland var indlogeret på hotel dagen i forvejen, så de kunne være friske til
spillestart kl. 09,30
Vi mødtes alle sammen i Tårnby tæt ved Øresundsbroen og allerede fra start var der høj stemning og vi drog af sted.
til Bouletoftahallen, en dejlig hal som er opvarmet.
Hvert hold kan vinde 7 point i en holdrunde 3 point for en triple og 2 point for hver double. Med 3 hold er der 21 point
at kæmpe om, og der er 63 at kæmpe om i alt.
Efter første runde, hvor vi inden start gav håndslag på at nu skulle det være, var vi foran med 19 – 2
Svenskerne var lidt i chok efter førte runde og kunne ikke forstå, hvad der lige skete.
Det var ikke bedre efter 2. runde, hvor vi igen viste spil på et højt niveau og da 2. runde vær færdigspillet, var stillingen
36 – 6 og sejren var hjemme inden sidste runde. Vi skulle bare have 32 point for at vinde.
I sidste runde og efter en lang dag satte vi så punktum med endnu en holdsejr og slutresultatet blev 48 – 15.
I mange år har vi skrevet at nu skulle det være nu, og de sidste 2 gange var vi lige ved og næsten begge gange med
slutresultater til svensk fordel 34 – 29, så det måtte jo komme.
Og det kom så den 12. april 2015 og kun fordi vi havde super gode hold med, som fra starten viste petanque på højt
niveau. Selv svenskerne roste vores hold, og derfor skal der lyde en tak til jer. Uden jeres flotte spil var det ikke
lykkedes.
Den 8. august er der returkamp i Danmark, og da det er det samme hold, som vi stiller med, er jeg sikker på at vi
beholder vandrepokalen.
Hilsen
Glenn Bernstein
BU Formand i DPF
Vi tænker bredt
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