Prins Bertils Junior Cup 2017
NSBF:s ungdomar Fanny Lindbäck, Tony och Tobias Waara Kalix bouleklubb samt Noa Westergaard Luleå
bouleklubb har gjort fantastiska prestationer på Prins Bertils juniorcup den 7-8 oktober 2017.
Fanny och Tony kom tvåa efter en rafflande omgång mot Lucas Rudin, Sebastian Kallionpää, ställningen blev
11–13.
Tobias och Noa spelade om tredje platsen, en rysare som slutade med 13–10 till Hugo Åkesson och Linnéa
Von Eggers Patrons fördel.
Noa och jag åkte till Kalix onsdagen den 4 oktober för att ungdomarna åtminstone skulle hinna träna en
gång tillsammans innan PBJC. Vid den träningen bestämde vi laguppställning, Noa spelar med Tobias och
Tony med Fanny, detta utifrån styrka som skytt/läggare.
I bilen hem från Kalix var både Noa och jag uppfyllda av glädje efter mötet med ungdomarna från Kalix.
Ungdomarna var så taggade och bemötte varandra på ett så fint och ödmjukt sätt. Noa sa i bilen: vi måste
ju träffas fler gånger, så kul att spela tillsammans med andra ungdomar, inte för att det är tråkigt att spela
med gamlingarna, det går ju bra det med!
Vi träffas på Kallax flygplats dagen innan tävlingen, fyra ungdomar, tvillingarnas mamma Susanne och jag,
nu är vi på väg på ett nytt och oprövat bouleäventyr. Vi är väl medvetna om det svåra motstånd vi kommer
att möta, detta bekommer inte ungdomarna ett dugg. De är så ”taggade”, förväntansfulla och glada inför
tävlingen.
Trötta efter en lång dag med skola/resa kommer vi fram till Zinkensdamms vandrarhem, klockan är nu ca
23:00. Det blir en kort natt med frukost klockan 07:00 sen avfärd till Prins Bertils boulehall.
Där är redan uppvärmningen i full gång! Banorna som just är nyanlagda har fått så mycket kritik att de ska
läggas om inom kort. Stenar med mått minst 2cm på ett hårt underlag och på vissa ställen inga stenar alls.
På lördag blir det kanonstart för Tony och Fanny, de vinner de tre första omgångarna i gruppspelet, och går
direkt vidare till A-slutspel. Tobias och Noa spelar väldigt bra, men åker på tre förluster. Dessbättre vinner
de resterande två omgångar mot svårt motstånd och går även dom vidare till A-slutspel. Lyckan är fulländad
för båda våra lag.
Tony, Fanny, Tobias och Noa storspelade finalmatcherna mot svenska junioreliten, det var så fruktansvärt
spännande både för publiken, ungdomarnas släktingar samt boulevänner uppe i norr som kunde följa
matcherna via Facebook. Ungdomarna har verkligen representerat NSBF på ett förträffligt sätt!
Innan en väldigt sen avfärd mot norr firade vi framgångarna med en god middag och sång för Noa som
under helgen fyllde 14 år.
Tack Tony, Tobias, Fanny, Noa samt Susanne för den här helgen! Ni är så fina, trevliga och härliga att umgås
med, nu är det vi gamlingar som ska se till att ungdomar får fortsatt möjlighet att tävla mot andra
ungdomar både i norr och söder.
/Britta Westergaard

