Det danske hold. Fra venstre Hans Erik Mikkelsen, Padborg, Klaus Krogstrup, Kbh., Lars Persson, Kbh., Torben Breinbjerg,
Haderslev, Jørgen Høyer Nielsen, Viborg, Lars Jacobsen, København, Karsten Gydesen, UKA og Lars Jürgensen, København

Bowling landskamp D
Haderslev PI var den 5. og 6. maj vært for bowlinglandskamp mellem
Danmark og Sverige. En kamp, som var utrolig jævnbyrdig, og hvor
afgørelsen først faldt i det allersidste slag.
Af Torben Breinbjerg, Haderslev PI
Ved repræsentantskabsmødet i Odense 2009 blev jeg opfordret til at arrangere landskampen i bowling mod Sverige
i det syd – og sønderjyske. Med mit mangeårige tilhørsforhold til Haderslev PI var det kun naturligt, at denne forening
blev vært, og en anmodning blev straks imødekommet af
formand Herluf Jensen og bowlingudvalgsformand Gerda
Sønnichsen.
For at få de helt rigtige sportslige rammer til landskampen
blev der indgået aftale om afholdelse af landskampen i
Vojens Bowlingcenter, som lægger baner til et af ligaholdene under Dansk Bowlingunion. Hallens bestyrer Teddy
Jepsen garanterede for at vi ville kunne få optimale forhold,
både banemæssigt, og m.h.t. det kulinariske, og det skulle
senere kun vise sig at være sandt.
Datoen for arrangementet blev fastlagt således, at det på
ankomstdagen ville være muligt for spillerne at opleve den
højtidelige stemning ved den traditionsrige lysfest, som
afholdes på Haderslev kaserne hvert år den 4. maj i anledning af Danmarks befrielse.
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Indkvartering blev booket på Haderslev Vandrerhjem, som
er særdeles smukt beliggende lige ud til Haderslev Dam.
Ved DPM i Odense den 8. april blev det danske landshold udtaget med følgende spillere. Lars Jacobsen,
Klaus Krogstrup, begge Københavns PI, Lars Persson,
politiskolen, Jørn Høyer Nielsen, Viborg PI, Hans Erik
Mikkelsen, Sønderborg PI, Karsten Gydesen, UKA, og
Torben Breinbjerg, Haderslev PI. Holdleder Lars Jürgensen,
Københavns PI.
Tirsdag den 4. maj kl. 16.00 mødtes og indkvarteredes alle
spillere og holdledere sig på Haderslev Vandrerhjem, hvorpå vi drog til Vojens for at træne en times tid på banerne.
Her måtte vi undvære den nybagte danske politimester i
bowling, Lars Persson, der ikke kunne nå frem til træningen,
idet han skulle på natøvelse med politiskolen.
Træningen blev veloverstået, og baneforholdene blev med
enighed vurderet som gode. Det samme gjalt den efterfølgende aftensmad.

Efter en hurtig omklædning på vandrerhjemmet gik turen
til Haderslev politistation, hvor formand Herluf Jensen viste
rundt, i de gamle slidte bygninger, og hvor han fremviste
sin stolthed, nemlig det næsten nye og meget flotte motionsrum, som flittigt benyttes af Haderslev PI’s medlemmer.
Måske var det en tilfældighed? Vores gæster var
ikke de eneste svenskere, som gæstede byen denne
dag. Haderslevs kasernes militærorkester, Slesviske
Fodregiment, blev ved en march gennem byen flankeret af
Sveriges efter sigende eneste militærorkester. Musikerne
blev ledsaget af et kæmpestort og smukt fakkeloptog.
Paraden sluttede foran kasernebygningen, der i dagens anledning var smukt illumineret med levende lys i de mange
vinduer ud mod kasernepladsen. Præcis kl. 22.00 gik det
projektørbelyste store smukke Dannebrogsflag til tops over
kasernebygningen, efterfulgt af en afspilning af frihedsbudskabet, som det lød på BBC fra London 65 år tidligere. En
betagende oplevelse, som også formår at berøre vi, der
ikke har oplevet besættelsen.
Denne højtidelige oplevelse rigere drog alle tilbage til vandrerhjemmet til en god nats søvn efter en for nogen lang
dag og rejse.

1. DAG
Onsdag den 5. maj kl. 09.45 åbnede Syd- og Sønderjyllands politidirektør Jørgen Meyer landskampen med et
ønske om, at det bedste hold måtte vinde.
Landskampen afvikledes over to dage således, at hvert
hold stiller med 3 gange 2 spillere til 6 serier på hver af
de to kampdage. To spillere fra hvert hold dyster i hver
serie om 2 matchpoint, som gives til det 2-mandshold,
som opnår flest kegler. Ydermere spilles der i hver serie om
et ekstra matchpoint, der gives til det 6-mandshold, som
opnår største keglefald. Således skal i alt 84 matchpoint
fordeles på to dage.
Efter hver serie kan hvert hold udskifte en spiller.
I første serie, lagde det danske hold godt ud, og tog en
føring på 5-2. Svenskerne kom godt igen i den følgende
serie, som de vandt 6-1. Her endte en af serierne uafgjort
402-402, hvilket lige akkurat forhindrede et dansk ”æg”.
En anden kamp i samme serie blev vundet af svenskerne
med sølle 2 kegler. Jævnbyrdigheden var stor, og det skulle
senere vise sig at være tilfældet under hele landskampen.
Førstedagens sidste 4 serier blev skiftevis vundet 5-2 eller

p Danmark - Sverige
Jørgen Høyer Nielsen, Viborg.
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Politidirektør Jørgen Meyer og Herluf
Jensen, formand for Haderslev PI.

Spændingen var således i behold, da vi efter første halvdel af landskampen kunne gå til bords til en fremragende
frokostmenu i bowlingcentret.

2. DAG – SPæNDINGEN FORTSæTTER
Torsdag kl. 10.00 indledtes 2. halvdel af landskampen med
en dansk 5-2 sejr, og en ny beskeden føring. Svenskerne
svarede hurtigt igen, og uddelte kampens første æg ved at
vinde 7-0. Var det afgørelsen? Nej, det danske hold kom
igen og vandt 3. serie med en kneben 4-3 sejr. I fjerde
serie leverede det danske hold ægget retur med en 7-0
sejr, som akkurat blev indfriet med en krævet strike i sidste
kast. Danmark førte igen landskampen – nu med beskedne
2 point. Næstsidste serie blev utrolig tæt, og faldt ud til 4-3
sejr til svenskerne, der vandt 2 serier mod en dansk. Det
danske hold havde dog væltet flest kegler i denne serie, og
vandt dermed et meget vigtigt point.

Efter endt frokost blev nogle timer fordrevet med afslapning
eller en lille byvandring i Haderslev.

Således oprandt sidste serie med en meget kneben dansk
føring på 39-38, så spændingen var jættestor.

Onsdag aften afholdtes kammeratskabsaften på den hyggelige mexicanske restaurant Zapata i Haderslevs smukke
gamle bydel.

Hvis nogen ikke ikke skulle vide det på forhånd, tæller hver
en væltet kegle i bowling. Efter at seriens første 2 kampe
var afsluttet, havde hvert hold høstet 2 point, men med
markant flere væltede kegler i svensk favør, og dermed udsigt til at svenskerne fik det ekstra point, var stillingen reelt
uafgjort før de allersidste slag.

tabt 5-2, således at resultatet efter første halvdel af landskampen gav svenskerne en beskeden føring på 22-20 til
trods for at vi væltede 6717 kegler mod svenskernes 6634.
Det må lige nævnes, at Lars Persson, der først havde fri fra
øvelse samme morgen kl. 04.30 i København, opnåede et
imponerende snit på ikke mindre end 219 væltede kegler
på førstedagen, til trods for en lang køretur og næsten
ingen søvn i bagagen.

Politiidrætsforbundets kasserer Ole Kjær Jacobsen uddelte
under middagen DPIF’s debutantnål til Lars Persson og
Klaus Krogstrup.
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Med stor spænding kunne begge hold nu følge med i den
sidste rude i sidste serie, hvor Lars Persson og Hans Erik
Mikkelsen kunne bringe en dansk sejr i hus, ikke mindst i
kraft af at Hans Erik lavede 3 strikes i 10. rude. Før hvert
holds sidste slag førte det danske hold med én kegle, og
Lars Persson kunne derfor med en strike lukke kampen.
Lars ramte rigtig flot, og det lignede en strike, men 10-er
keglen nøjedes med at vippe, og blev stående. Ærgerligt
ærgerligt. Nu kunne svenske Gert Gunnarsson med en
strike sikre at landskampen matchpointmæssigt endte uafgjort. Alt andet end en strike ville give en dansk sejr. Med
åndeløs spænding fulgte alle kampens sidste kugle der
faldt godt, men et kort øjeblik lignede det en nier, inden en
rullende kegle udløste striken, og ikke mindst et jubelbrøl fra
vore svenske venner.

Fintællingen viste, at det danske hold væltede præcis
samme antal kegler som på førstedagen, 6717 mod svenskernes 6834. Det betød set med danske øjne desværre, at
pokalen, som svenskerne - måske af selvsikkerhed - ikke
havde medbragt tilfaldt Sverige, der genvandt pokalen med
et samlet keglefald på 13472 mod 13434.
Herluf Jensen, og kampens dommer Gerda Sønnichsen uddelte en flaske rødvin til vinderne, og en tilsvarende flaske til
de, som var så tæt på.

Landskampen sluttede derfor med det utrolige resultat 4242.

Efter endt frokost tog vi afsked med hverandre, og drog
hver til sit.

Nu måtte der fintælling af kegler til, for at kunne udråbe en
vinder, og spændingen var stor, indtil den tidligere landsholdsspiller Erich Sønnichsen havde opdateret de sidste
serier.

Fra undertegnede skal lyde en stor tak til hjælperne, Erich
og Gerda Sønnichsen for resultatstyring og veludført dommergerning. Endvidere en stor tak til bowlingcenterleder
Teddy Jepsen, der leverede uovertruffen service og forhold
før, under og efter kampene.

Landskampsamlingen blev afsluttet med nogle vældig flotte
landgangsbrød til frokost, hvor landskampen blev evalueret.
Der var deltagerne imellem enighed i, at den netop overståede landskamp i spænding og jævnbyrdighed vil blive
meget svær at overgå.
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Carsten Gydesen, Klaus Krogstrup og Lars Persson. De 2 debutanter,
der fik landskampsnål af Ole Kjær ved banketten onsdag aften.

Bowling landskamp
Af Klaus Krogstrup, Station Bellahøj
Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 16.00 stod jeg klar som debutant for Dansk Politiidrætsforbunds landshold i bowling.
Landskampen stod imod ingen ringere end ”ærkerivalerne” fra Sverige. Det blev hurtigt luftet fra de ældre kollegaer i truppen, at svensken ikke sådan var til at bide skeer med. De foregående år havde svenskerne virkelig vist, hvem der kunne
tage kegler, så det var tid til en seriøs revanche.
Ved ankomst til Haderslev, var der planlagt træning i en times tid, efterfulgt af spisning og social samvær med svenskerne.
Rigtig hyggeligt og god stemning til trods for den kommende kamp.
Det skal bemærkes, at de respektive hold gik til køjs i behørig tid, med seriøsitet for sporten.
Første kampdag startede ud med, at de blå/gule tog føringen, men vi hang på og kom stærkt tilbage i de sidste serier. Der
var kanon kampgejst og overskud på holdet under hele kampen. Råb og high-five, når der blev X’et og knytnæven kom
frem, når der var brug for lidt opmuntring. Nogen mere end andre. Dagen sluttede 22-20 i svensk favør, dog med flest
væltede kegler til Danmark.
Kampdag to startede med en god solid morgenkomplet inden vi drog til banerne og under kaffen blev der drøftet taktik og
muligheder. Humøret var super og der var overskud til at give high-five til svenskerne, når de X’ede. Taktiske udskiftninger
blev foretaget af den fremragende træner Lars Jürgensen, København.Der skulle dog fintælling til inden kampen var afgjort, da der var pointlighed 42-42. 38 kegler skilte det danske og svenske hold ud af godt 13.000 væltede. Desværre blev
det i svensk favør.
Stor tak til DPIF og holdkammeraterne, der gav debutanten en kanon oplevelse.
Alle scorer, point og resultater fra landskampen kan ses på www.politisport.dk
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