Skæbnekampe
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Som nogen af jer nok husker fra sidste PI Nyt, var damernes sidste kamp (24. maj) i
grundspillet et sandt drama. Den protest vi nedlagde, trak vi tilbage igen, da flere
eksperter i turneringens spilleregler udtalte at, reglen om at spilleren på de forskellige
holde ikke må flyttes, ikke gælder mere. Vi skulle altså spille en sidste kamp mod det
andet hold (Lucky, Herning) der lå til nedrykning.
Om søndagen 25. maj efter vores sidste kamp i grundspillet, fik vi at vide at
nedrykkerkampen skulle spilles inden onsdag den 1. juni. Ja, der var ikke tid til den store
planlægning og Stine tog et stort ansvar med at planlægge dato og tid. Det var ellers
Dansk Bowling forbunds opgave. Forbundet var sørgeligt fraværende, det eneste de kom
ud med, var at kampen skulle afgøres i Odense bowlinghal på Møllemarksvej og hvilken
olie profil, der skulle spilles på. En olie profil fortæller om længden og bredden og

mængde af den olie, der bliver lagt på banerne med en maskine, som er kodet til den
bestemte profil.
Vi blev enig med Lucky om at spille kampen søndag den 29. maj kl 12.00.
På holdet var Stine, Heidi, Dorthe, Camilla, Anne, Lotte og jeg.
Planlægningen om hvem skulle køre i hvilke biler og hvem har plads til bowlingkuglerne (7
spillere = 44 kugler = 14 kugletasker = 3 biler) kom på plads i løbet af ugen.
Klubben havde arrangeret en lille gruppe supporter på 11 personer til at komme og heppe
og sprede go’ stemning i bowlinghallen.

Søndagen kom. Jeg kørt alene mod Odense med Dorthes, Camillas og mine egne kugler.
Der var en anelse nervøsitet i bilen. Ikke så meget over kampen, mere over den nyåbnede
letbane og historierne om lige-ved-og-næsten-uheld. Jeg mødte ikke ”sporvognen”, men
der var lige et lille spændingsmoment. Jeg skulle på et tidspunkt svinge til venstre og
regnede med at, jeg skulle over på den anden side af sporerne. Det skulle jeg ikke. Fik i
sidst øjeblik set at, vejbanen lå før sporerne og fik lavet en lille nøddrejning i tide, godt det
var en stille trafik dag.
Alle tre biller ankom til bowlinghallen inden
for små 10 minutter og vel ankommet i det
dejlige solskin, spiste vi lidt medbragt frokost
udenfor hallen.
Klokken nærmede sig spilletid, så vi trak ind i
hallen og gik i gang med forberedelserne.
Nogle skulle klæde om, andre skulle strække
ud og løsne nogle stive muskler. Dommeren,
Lucky,s holdleder og Stine skulle havde
nogle småting på plads.
Uret slog 12 og kampen gik i gang.
Vi skulle spille 6 serier (= 48 point), men havde det ene hold flere point end det andet
hold kunne nå at indhente, ville kampen blive stoppet.
Første serie, godt hjulpet af vores heppehold, gik helt fantastisk. Vi vandt alle 8 point. Selv
om heppeholdet gjorde hvad de kunne, gik det desværre knap så godt de næste 3 serier,
hvor vi kun vandt 6 ud af 24 point. Lidt bedre blev det i 5 serie, hvor vi delte pointene, 44. Det vil sige at inden sidste serie stod tavlen på - PI 18 point - Lucky 22 point, vi skulle
altså vinde den sidste serie 8 - 0. Øv øv ØØV, vi var simpelt hen ikke gode nok, vi missede
blandt andet alt for meget, så vi tabt 2 - 6. Lucky vandt 28 - 20 og bliver oppe i Ligaen og
vi rykker ned i 1. division. Dobbelt ØV ØV er at, vores dame 2 hold rykker ned i rækkerne
og blive delt i et 4 mands- og et 3 mandshold.
Efter al den spænding og frustration var vi godt sultne og alle tog på Vivaldi for at spise
og hygge os.

