Dansk succes ved
																
Af Jens Claumarch, Midtvestjylland.
Foto: Kurt Høholt Jensen, Hobro og Jens Claumarch, Midtvestjylland.

Danmarks 2 deltagere, Daniel Fynsk, København og Morten
Edelbo, Østjylland, præsterede det bedste danske bordtennisresultat ved EPM i bordtennis i mands minde, da de i
Palermo på Sicilien i double spillede sig i bronzefinalen, som
de tabte i 3 tætte sæt, 7-11, 10-12 og 12-14 til et tjekkisk
par – Jiri Cizek og Petr Vesely. Daniel formåede endvidere i
single at nå helt frem til finalen, hvor han i stævnets tætteste
og absolut bedste kamp tabte i 5 sæt, 11-9, 6-11, 12-10,
9-11 og 9-11, til Mattias Stenberg, Sverige.
Rejsen
DPIF havde udover spillerne udtaget Kurt Høholt Jensen,
Hobro - bordtennisudvalget, som leder/træner til turen og
undertegnede som delegat. For de 3 jyder startede turen
allerede søndag den 2. oktober om eftermiddagen med
opsamling i det jyske, hvorefter der var aftalt ”udrustningsmøde” med Ole på kontoret kl. 21.00,
hvor også Daniel stødte til. Der skulle udleveres træningsdragter, spilletrøjer, drikkedunke og DPIF pins til udveksling
med andre spillere og delegater.
Herefter var der lige en udrangeret
tjenestevogn fra MVJYL politi, der skulle skiftes til en
ny, før vi kunne komme til køjs og få et par timers søvn, før
vi skulle checke ind i Kastrup mandag morgen kl. 05.00. Det
var tidligt – men alle mødte op og fik sig en gang morgenbuffet, da dette ikke havde været muligt på hotellet. Turen
derned foregik med et par mellemlandinger i Frankfurt og
Milano, så vi var fremme i Palermo lufthavn ved 14-tiden.
Allerede her vil den opmærksomme læser bemærke, at tidspunktet for ankomst ikke er så præcist angivet som aftalen
for mødet på kontoret. Lad mig bare afsløre, at præcise tidsangivelser og mødetidspunkter ikke eksisterer på Sicilien,
selvom det var politifolk, der stod for afvikling af arrangementet. Nå - men vi blev, sammen med den svenske og
slovakiske delegation, afhentet af et par italienske kollegaer,
der fragtede os fra lufthavnen til hotellet, Villaggio Torre
Normanna, der ligger ca. 20 km øst for Palermo centrum.
Hotellet er beliggende utroligt flot på en høj klippeskrænt ca.
100 m over det blå Middelhav og med en fantastisk udsigt til
både hav og bjerge ind over land. Efter check-in og akkreditering var det tid for omklædning til sommeroutfit, da vejret i
Palermo hele ugen var fuld sol, blå himmel og 25-27 grader.
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Efter en vældig flot italiensk aftensmadsbuffet var der tid til
afslapning for spillerne, mens Kurt og jeg gik til teknisk møde
omkring seedning, puljeinddeling til holdturnering m.v.
Vi regnede med, at det ikke ville tage mere end godt 1 time,
da der findes computerprogrammer, der kan seede, inddele
i grupper, lade deltagere fra samme nation undgå hinanden i
1. runde og lave kampprogram på 5-10 minutter til et stævne
med flere hundrede deltagere. Ved EPM deltog
80-90 atleter, og da de italienske
arrangører ikke havde
sørget for et
sådant

computerprogram, foregik det hele
manuelt med håndskrevne sedler, der skulle
trækkes af forskellige personer, der alle havde større eller
mindre tilknytning til organisationskomiteen – man er vel noget ved musikken. Langt efter klokken havde passeret 23 var
mødet slut, og da var kun holdturneringen klaret. Double og
single rækkerne måtte vente til næste dag, da alle var trætte
efter en lang rejsedag.
Tirsdag: officiel åbning og 1. spilledag
Mesterskaberne blev officielt åbnet om formiddagen ved at
deltagere, trænere og delegerede gik i samlet
optog fra Palermos operahus til
rådhuset, hvor der var
modtagelse af

Fantastisk udsigt over Middelhavet fra hotellet.

d europamesterskaber
																 i bordtennis
borgmesteren. Palermos politiorkester og kor stod for musik og sang til indmarch af deltagerne og USPE´ s fane. De
aktive blev herefter kørt til idrætshallen - Palaoreto Palermo,
hvor alle kampene blev afviklet. Ved afviklingen af mesterskaber spilles der først holdturnering, derefter diverse doubler og til sidst singlerækkerne. Jævnført planen fra forrige
aften, regnede vi med, at holdturneringen ville være færdig
midt på eftermiddagen,

hvorefter Morten og Daniel skulle i gang med herredouble.
Dette blev dog ikke tilfældet, da italienerne mente, at der
var god tid, hvorfor de valgte kun at afvikle kampe på 6
borde i stedet for de 12, der var stillet op i hallen. Det
betød, at de indledende holdkampe var færdige
onsdag sidst på formiddagen. Vi
benyt-
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Hele den danske delegation Morten, Jens, Kurt og Daniel.

Daniel og Morten i bronzekampen mod tjekkerne.

Daniel på skamlen ved præmieoverrækkelse i single.

Åbningsceremoni - parade fra
Operahuset til rådhuset.

Modtagelse på Rådhuset.

tede den ekstra fri eftermiddag til at få handlet lidt i et supermarked og nyde det gode vejr ved poolen, da Morten og
Daniel mente, at de havde fået kigget på de fleste af deres
kommende modstandere i double og single.

fransk par, Frederic Lefebrve og Franck Bevan, som havde
virket stærke i holdturneringen, og de viste sig da også at
være for stærke for Daniel og Morten. Franskmændene
vandt 3-0 i sæt og fik sidenhen sølv i double.

30 års fødselsdag
Ved aftensmaden fik Daniel sig en ekstra overraskelse, da vi
havde fået informeret køkkenet om, at han blev 30 år, hvorfor de havde lavet en flot fødselsdagskage til ham.

På grund af det store tidsforbrug i forbindelse med holdturneringen, var det ikke muligt at spille gruppespil i singlerækkerne, hvilket betød knald og fald kampe fra starten. Morten
var så uheldig at trække en stærk slovak i første runde,
hvorfor det kun blev til en kamp i single. Slovakken blev nr. 4
i rækken. Daniel startede med at møde en ungarer, der blev
besejret 3-1 i sæt uden de store problemer. Herefter gik det
ud over en anden slovak, der tabte 0-3, hvorefter en luxemburgsk kollega stod for tur – igen 3-0 til Daniel. Hermed var
Daniel mellem de 8 bedste og i kvartfinalen, der skulle spilles næste dag.

2. spilledag og endelig i gang
Onsdag kom der så gang i doublerne, hvor Morten og Daniel
startede med et belgisk par, Nicolas Francois og David
Marchetti, der blev slået ret klart med 3-0 i sæt. Herefter en
mere tæt kamp i kvartfinalen mod et engelsk par, Stephen
Cowley og Tim Mahoney, der blev slået 3-2 i sæt, med cifrene 11-7, 11-8, 9-11, 9-11 og 11-9. I semifinalen ventede et
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Morten Edelbo med hans
slovakiske overmand i single.

USPE flaget
bæres ind.
De glade drenge igen igen.
Daniels 30 års fødselsdagskage.

Sølvvinder Daniel Fynsk.

Sidste spilledag
Vi var tidligt oppe til morgenmaden for at nå første bus til
idrætshallen, da Daniel skulle i gang tidligt med sin kvartfinale. Her skulle han møde en gammel bekendt, Franck
Bevan, fra det franske doublepar, der slog Morten og Daniel
ud. Daniel tog en velfortjent hævn og vandt 3-1 i sæt med
cifrene 12-10, 11-8, 5-11 og11-8. I semifinalen ventede den
anden franske doublemakker, Frederic Lefebvre, der havde
været seedet nr. 2, da han vandt medalje ved forrige EPM i
2007. Daniel fortsatte sit togt mod franskmændene og vandt
3-2 i sæt med cifrene 13-11, 10-12, 8-11, 11-4 og 11-6. Så
var der sikret medalje til Danmark, og vi kunne kun vente på,
at klokken blev 15.30, hvor herrefinalen var programsat til
(italiensk tid).
I ventetiden spillede Morten og Daniel deres bronzefinale
mod et tjekkisk par, Jiri Cizek og Petr Vesely, der vandt 3-0 i
sæt efter en tæt kamp. Cifrene var 7-11, 10-12 og 12-14. Det
betød en fantastisk flot 4. plads til det danske par – noget de
i hvert fald ikke havde regnet med på forhånd.
Finale
Daniel og hans svenske modstander, Mattias Stenberg,
varmede op til finalen kl. 15.30, da bronzekampen var færdigspillet og bordet frit. Italienerne så ikke ud til at have travlt
med at komme i gang, og da jeg spurgte, hvorfor vi ikke startede, når spillerne var klar, lød det blot: ”five minutes – very
important person”. Disse VIP´er var blandt andet sportsministeren for Sicilien, der kom et kvarter for sent og tillod sig at
gå efter 3 sæt. Det virkede godt nok noget fladt.
Selve finalen var som tidligere nævnt absolut stævnets
bedste kamp, da der var utroligt mange dueller med både

kort og langt spil, så begge spillere blev nødt til at vise hele
deres slagrepertoire. Daniel var noget mere uheldig i 4 og
5 sæt end svenskeren, da denne havde nogle kantbolde og
netrullere på meget vigtige tidspunkter i slutningen af begge
sæt. Daniel ærgrede sig selvfølgelig efter kampen, men han
var også utrolig glad og stolt over sin sølvmedalje, der betød
at han ikke blot var blevet nr. 2 men også viceeuropamester.
Sidstnævnte blev vi hurtigt enige om lød af lidt mere.
Afslutning
Hotellet var rammen om afslutningen med middag og
præmieoverrækkelse, og vi spurgte på vej hjem i bussen,
hvornår det startede. Svaret var kort og klart kl. 20.00. Vi
tog chancen og drak en ekstra øl ved poolen, så vi først var
fremme lidt efter kl. 20, hvor det ganske rigtigt viste sig, at
det var flyttet til kl. 20.30 – uden yderligere information. Vi
blev lukket ind i festsalen 5 minutter i 9, hvor alle efterhånden var godt sultne. Herefter varede det næsten 3 timer med
præmieoverrækkelser af medaljer, gaver og pokaler samt
indmarch med fanerne for de 3 medaljetagere. Sverige var
den store medaljesluger, da de vandt guld i holdturneringen, herredouble, damedouble, mixdouble og herresingle.
Frankrig tog sig af damesingle.
Omkring midnat blev der arrangeret en spontan politi komsammen ude ved poolanlægget. Herefter var der musik,
snak, nogle badede, en enkelt sang og en masse kollegial
råhygge til omkring kl. 4, hvor englænderne lukkede festen,
fordi de skulle op kl. 6 for at køre til lufthavnen. Vi skulle først
fra hotellet omkring kl. 13, så vi nød den sidste formiddag
ved poolen. Tak til Daniel, Morten og Kurt for en fantastisk
dejlig tur på trods af italiensk tidsregning samt mistede
mobiltelefoner og tegnebøger.
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