Europæisk Veteran Cup (EVC)
Opløftende og godkendt indsats af de Danske ”dino” drenge.
Syv lande og otte hold havde fundet vej til Bouletoftahallen i Malmö. Fredag aften

blev der trukket lod til de to puljer, Danmark havnede i en pulje med Norge, Sverige1
og Tyskland, mens den anden pulje kom til at indeholde Holland, Skotland, Sverige2
og Tjekkiet. Landene spiller en triple og to doubler mod hinanden og der gives et
points for en sejr. Og det er antal sejre der tæller. Faktisk en god måde at spille på.
Første kamp lørdag, i indledende pulje, var mod Norge. Norge er gået en del frem de
sidste par år, og holdet havde faktisk to spillere med fra det nyligt overstået NM i
Norge, så et stærkt hold. Og lad det være sagt med det samme, danskerne tabte 1-2 til
et stærkt spillende norsk hold, skytten missede kun to skud i triple kampen. Så en
spand iskoldt vand i hoved og op af bakke for det danske hold allerede fra starten.
Anden kamp var mod Sverige1, en knald eller fald kamp. Vind eller forsvind var
kravet til holdet.
Det svenske hold havde kvalificeret sig som nummer 1 blandt 70 andre svenske hold.
Og med tanke på resultatet mellem Syd Svensk Boule Forbund og Danmark, var det
med lidt bange anelser kampen startede. Jeg ved ikke om de danske ”dino” drengene
ikke kunne huske det, eller om de bare havde glemt det overnævnte, men lad det være
sagt med det samme, de spillede fremragende og vandt 2-1. Selve resultatet blev
13-2, 13-4 og 8-13. Nogle gange lyver resultaterne, men det gør de ikke her, det
danske hold var så meget bedre end det svenske. Så rigtigt godt spil og en
fremragende indsats.
Dagens sidste kamp var mod de regerende mestre fra Tyskland. Igen en knald eller
fald kamp, direkte kampe om semfinalepladserne til om søndagen, vinderne af
Danmark-Tyskland og Sverige1- Norge ville gå videre til semifinalerne. Det gik
desværre ikke, Danmark tabte 0-3 til Tyskland. Danskerne kæmpede godt men
forgæves mod den tyske overmagt. Det skal siges at tyskerne lagde fantastisk ind og
det var den direkte årsag til deres sejr.
Et meget skuffet dansk hold følte ”at der havde været mere i det”. Forståeligt nok,
havde man bare slået tyskerne eller svenskerne med 3-0, havde danskerne været
videre til semifinalerne søndag, men må i stedet tage til takke med, at spille om
placeringerne 5 til 8.
Den første kamp om søndagen var mod Tjekkiet. Et ukendt hold, men man var klar
over at det ikke var uden evner. Dagen før havde det i triplerne det slået Sverige 2
13-1 i og ligeledes et stærkt Hollandsk hold 13-10, så man var på vagt. Skuffelsen fra
dagen før var lagt på hylden og man holdt den høje standard. Så et flyvende dansk
hold vandt 2-1 over Tjekkiet uden de store problemer.

Kampråbet til kampen mod Tjekkiet var ” ingen kilt”, da man mente at Skotland ville
tabe klart til Norge, og derfor skulle spille om pladserne 7 til 8. Norge kom da også
planmæssigt foran i triplen, men tabe derefter på uforklarligvis begge doubler, så til
alles overraskelse skulle holdet spille om 5 og 6 pladsen mod Skotland. Så ingen kilt
blev til ”med kilt”.
Lad det være sagt med det samme, det utroligt sympatiske skotske hold, var ingen
match for det danske ”dino” landshold. Holdet holdt det høje niveau, som det faktisk
have kørt med det meste af turneringen. Kampen blev afbrudt da danskerne førte med
2-0, kampen om 5. pladsen var afgjort. Da det var den sidste kamp, i hele turneringen
der var i gang, afbrød dommeren kampen.
Tyskland vandt turneringen, Sverige 2 blev toer mens Holland blev treer. En
placering som nummer 5 må siges at være godkendt, hvis man ser på de deltagende
hold. Men der er ingen tvivl om at man følte, at det rent spillemæssigt var til mere og
man var skuffet over ikke, at havde nået semifinalerne. Men en opløftende og god
indsats af det danske hold, som lover godt for det kommende ”dino” NM i Finland.
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