Roskilde 2 – Holbæk 2
I dag lørdag d. 19 november stod det på et topopgør i rækken på udebane mod Roskilde 2.
Fra start af var der fuld fokus, og koncentration fra alle ti spillere og vores mester holdkaptajn
Morten Sandal. Der var lagt op til den store topkamp da vi som 1’er i puljen mødte nr. 2 nemlig
Roskilde.
Vi spillede på tre baner så det var muligt for holdkammeraterne at heppe – og det blev der!
I første runde skulle vi (Jakob/Rikke, Lasse/Katja og undertegnede) alle lige i gang, da der ca. var
15 grader i hallen. Efter en ”koldstarter” leverede alle et godt stykke arbejde, og vi kommer foran 30.
Spillerne i anden runde fortsatte arbejdet og leverede hvad de skulle. Der blev sat et godt tempo og
der var den koncentration der skulle være. De tre spillere (Caroline, Gunde og Samsøe) rullede bare
og bragte Holbæk foran 6-0.
De to andre herresingler (Lars og Clemens) var der heller ikke meget bøvl med. Drengene leverede
hvad de skulle mod et hold som ellers på papiret skulle give god modstand. Tredje runde sikrede
Holbæk endnu 3 point til kontoen da vi kom foran 8-0. Fedt!!
Stemningen var rigtig god og alle var gode til at hjælpe hinanden, da vi skulle i gang med
doublerne. De viste sig dog at gå som de første kampe.
Damedoublerne går i gang, men efter første sæt måtte Rikke trække sig for at skåne kroppen, ellers
tror jeg de havde nuppet kampen ;)
Den anden damedouble kører derud af, dog i et gear for lavt, men de vinder og tilføjer endnu en
pind til Holbæk. Herrerne fortsætter deres gode spil fra singlerne og mixerne og viser hvem der
styrer denne holdkamp. De lukker og slukker holdkampen med tre sejre – og endda i to sæt.
Fed stemning og en rigtig hyggelig dag i Roskilde hallerne. Jeg synes alle kan klappe sig selv på
skulderen for opbakningen og koncentrationen som bliver ved med at være der, selvom det ikke er
alle der får lige meget modstand! Vi slutter af og kører mod Holbæk igen med 3 point.
Endelige resultat:

12-1 Jubiiiiiii!!!!
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