PI undervandsrugby til DM
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Efter to corona aflysninger af DM i undervandsrugby kom endelig dagen, hvor vi kunne
sætte kursen mod Odense. Med en deltagerbegrænsning på 50 spillere var hvert af de
fire hold barberet fra 16 ned til 12 spillere - der var således lagt i kakkelovnen til en
intens dag med fuld spilletid til alle, i fraværet af udskiftere og reserver.
I vores første kampe ventede århusianske Aqua Quick, der efter en førsteplads i
sæsonens grundspil hungrede efter guld. Vi fulgte godt med i første halvleg og Jesper
scorede også et flot mål. Det meste af tiden gik dog med at spille forsvar, og så er
kampens 2x15 minutter lang tid. I anden halvleg fik de desværre skovlen under os, i
hvad der skulle blive det første af dagens tre nederlag til PI Undervandsrugby.
De resterende to kampe bød på mere fra samme nådesløse skuffe: Et hårdt pressende
mostanderhold og problemer fra vores side med at etablere angrebsspil, når vi endelig
erobrede bolden. Vi endte derfor på en samlet fjerdeplads, mens Tudserne fra Odense
tog bronze, Aqua Quick måtte nøjes med sølv og københavnerholdet Flipper for 7. år i
træk kunne snuppe en guldmedalje.

Vi havde en herlig dag til trods for den lunkne placering. Efter en lang corona pause var
det skønt at være afsted med drengene og spille kamp mod landets andre tophold. Det
havde selvfølgelig været sjovere med en pose medaljer, men i stedet fik vi en masse
erfaring med os hjem. Klubbens bedste taktiske hjerner arbejder i øjeblikket på at
gennemanalysere filmmaterialet fra dagen, så vi kan finde de punkter vi skal fokusere
på frem mod næste års DM for at kæmpe os tilbage på podiet!
Undervandsrugby er et spil i tre dimensioner, hvor man holder vejret mens en tung bold
skal puttes i modstanderens kurv på bunden af poolen. Det er forrygende skægt og
stiller samtidig store krav til fysisk og mental styrke. Har du lyst til at prøve kræfter med
spillet er du meget velkommen til at komme forbi begyndertræning i Kildeskovshallen
hver torsdag 17.30-19.30. Se mere på www.uvr.dk og facebook gruppen “UV-rubgy
talent” på https://www.facebook.com/uvrugby .

”Tørtræning” ☺☺☺ - efter en al for lang
på land på grund af corona, var det godt
endelig at spille rigtig undervandsrugby
mod landets andre tophold!

