Første innledende pulje
Torsdag 19.februar 2009 kl 1800
Orkla før Røkla...
I den første puljen var det mange lokale spillere, men også spillere fra Oppdal og
Gjøvik. Det var dog spillerne fra Orkla som satte tempoet.
Årets vinner i junior NM, Pål Selvnes, Orkla BK, er en av favorittene i årets
mesterskap. Han startet rolig med 154 men fikk etterhvert opp dampen og endte på
1760. Han måtte dog se seg slått av en annen Orklaspiller: Roger Espen. Roger hadde
976 på de første 4, og selv om det ble bare 824 på de siste 4 holdt det til ledelse med
1800. Han hadde også dagens høyeste serie med 279.
Team junior spilleren Patrik Angen Walstad, Trondheim BK, måtte nok en gang se
seg slått av Pål, men 1703 kan godt holde til finalespill og mulighet for revansje på
søndag.
Den siste som kom seg over 1700 grensen var Rune Feirud, Dora BK. Med 476 på de
to siste bykset han opp til 1740 og bør være klar for finale på søndag. HOYT!!! (For
uinnvidde: se dorabk.no sin gjestebok...)
Dagens lengstfarende, Hans Olaussen, Gjøvik BK (Oppland), gikk hardt ut i første
serie, men med full nedtrapping i de 4 første seriene ble det til slutt bare 1551.
Gammelmunken sjøl (Roar Hansen), hadde bra driv på tirsdag da det nesten holdt til
ny pers på 6 serier. I dag ble det dog tilbake til den kjente hjørnekjeglen. Tonen var
liksom satt etter å ha åpnet med 4x10ern i første serie...
Fredrikke Bøe, Oppdal BK, var eneste dame i første pulje. Det er mange herre- og
damespillere som kan se opp, laaangt opp, til hennes spilleiver. Før mesterskapet
hadde hun allerede spilt 295 serier i årets sesong, bare slått av Jeanette Haavelmoen
Johansen (316) og 27 herrer, hvorav 3 av dem også deltar i mesterskapet. Scoren ble
1420, men det er ikke sikkert at det holder til stegfinale på søndag.

