Andre innledende pulje
Fredag 20.februar 2009 kl 1800
Strikefest!
Den minste puljen i årets mesterskap, men ikke den minst severdige.
Trond ”Glory” Kråkmo, Munken BK, fikk virkelig ut alt potensialet og enda litt til.
Det ble nye kretsrekorder på 5,6 og 8 serier. Spillet var endatil høyere enn gjeldende
norske rekorder på alle distanser fra 3. serie. Rekordrekka lyder : 258 – 255 – 289
(802) – 255 (1057) – 279 (1336) – 246 (1582) – 209 (1789) – 207 (1998). Fortsatt litt
bak de ferske kretsrekordene i BBK til Glenn-Ove Ellingsen, Mascot BK, som lyder
1595 på 6 og 2035 på 8. Etter utallige treningstimer i hallen er det bra å kunne
konstantere at det nytter å trene!
Christian Ringnes, Trondheim BK, kom seg også over 1700 og inn på en foreløpig
5.plass med 1718. Det var spesielt 3. og 4. seriene (268+233) som dro opp, og siden
han klarte å unngå de virkelig lave seriene som har kommet så ofte før, blir det nok
søndagsspilling også.
En som overrasket positivt med spillet sitt var U-23 spilleren Marius Flølo, Molde
BK. Etter å ha åpnet med 220, fortsatte det med 160, og vi fryktet at det kom til å bli
med det. Men Marius ville mere, og med 714 på de neste 3 var han pluselig tilbake i
toppen. 597 på de siste 3 gjorde at han endte på 1691, noe som kan være nære cutten.
Vi får svaret i morgen.
Stig Kleveland, Munken BK, fikk en dag på det jevne helt til siste serie. Da løsnet det
endelig, og selv med en tomrute ble det 244 og 1650 til sammen. Det holder nok ikke
til finalespill, men en plass godt i øvre halvdel av resultatlisten.
En ny damespiller har også vært i ilden, men Marianne Lundstrøm, Munken BK,
hadde som ventet spilt litt for lite i det siste, og med 1361 plasserte seg godt bak
Fredrikke Bøes resultat fra i går.
De 2 siste spillerne, Arnt-Åge Haugan, Verdal BK, og Arne Martin Bolkan, Levanger
BK, fant seg ikke helt til rette på denne profilen, og endte hhv 10 og 5 pinner under
snittet sitt. Det blir nå spennende å se hvilket nivå det blir når de tilreisende for alvor
begynner å spille i morgen.

