Drama i kvindeligaen

Tekst og foto af Karin Vinsløv, Bowling afdelingen.

Lørdag den 21. maj udviklede sig til et rent drama, da kvindernes sidste kamp i Ligaen
skulle afvikles. Et drama som i skrivende stund (søndag den 22. maj kl 14.34) endnu ikke
er afgjort.
Bowlingafdelingens bedste damer skulle spille sidste kamp kl 12.00, en kamp der ville
afgøre om vi skulle rykke ned i 1. division. Før dagens kamp lå vi under
nedrykningsstregen med kun 5 point til Brasilia (Odense), som lå over stregen.
Det er sådan, at der er to hold, der rykker ud af liga og ned i 1. division og der rykker et
hold op fra Øst og et fra Vest. Det andet hold til nedrykning var Lucky (Herning). Men, da
der ikke er en 1. division i Vest (Jylland/Fyn) kan der ikke rykke et hold op fra Vest. Man
har så besluttet at de to hold under nedrykningsstregen skal spille om at blive oppe i
Ligaen.
Brasilia skulle spille mod Trekanten (et af topholdene) på hjemmebane, vi skulle spille
mod SAS (endnu et tophold) på deres hjemmebane i Tårnby (Kastrup).
I Ligaen spiller man om 48 point fordelt over 6 serier.
Vores kamp startede til tiden, og vi kom dårligt fra start. Bang, de første tre serier tabte
vi, altså nul point til os. I fjerde serie gik det straks meget bedre efter en lille opsang fra
os selv til os selv vandt vi 6 point ud af 8 mulige. Og i 5 og 6 serie hentede vi yderligere 4
point. Vi endte altså med at tabe 38-10, men var de 10 point nok til at rykke op?

Nej desværre, Brasilia havde tabt 6-42, altså manglede vi sølle 1 point. Øv øv øv. Men her
stopper det ikke. Kort før vi skulle forlade banerne, fortalt en vores damer fra 2. holdet, at
SAS-spillerne havde spillet mod dem i deres sidste kamp. Og det er her dramaet for alvor
begynder. Vi fik straks at vide, at vi ikke måtte forlade banerne, der skulle nedlægges
protest. Grunden til protesten er, at der var/er tvivl om man må flytte spillere fra 2. holdet
til 1. holdet og vers/versa i sidste spillerunde.
Får vi medhold i vores protest er der go’ chancer for at vi bliver oppe. Får vi ikke medhold
skal vi spille om nedrykning mod Lucky på en endnu ikke fastsat dato.
Det får ikke kun konsekvenser for os, hvis vi rykker ned i 1. division. Det går desværre
også ud over vores damer på 2. holdet, der spiller i 1. division. Der må nemlig ikke være
to hold for samme klub i 1. division, det vil sige at 2. holdet vil rykke ned i rækkerne. Og
det er superærgerligt, da de har spillet så godt, at de har kunnet tage en bronzemedalje
hjem til PI.

