Fjerde innledende pulje
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Det begynner å dra seg til...

Med full pulje med tilreisende er cuten for herrene nå blitt flyttet til 1650. Det er nå 9
over 1700, så det ser ut til at cuten fort kan ende opp rett i overkant av 1700. Patrik
Walstad, Trondheim BK, med 1703 kan bli farlig nært grensen.
Det var 6 damer som spilte i dene pulje, så nå er 12 av 15 ferdig med innledende.
Gerd Brandett, Solør BK, var best med 1579. Etter 6 serier hadde hun 1242, og lå
godt an til å ta over ledelsen. To serier på 169-168 til slutt gjorde imidlertid at det bare
ble en 2.plass, men det tror jeg holder til finale i morgen.
Kristin Karlsen, Ringerike BK, hadde også mulighet til å gå foran Christine
M.Folkestad, Fyllingen BK, men det ble for lite på de 2 siste seriene. Det endte på
1486 og en foreløpig 4.plass.
Blant gutta var det særlig Julius Emil Hopka, Brage BK, som spilte dårligere enn
forventet. For 3 uker siden virket det som om det var mer guts i gutten. Han ville
gjerne skylde på lite spill siste uke.
En som fikk det bedre til var Sven Tore Iversen., Sofiemyr BK. Etter 2 serier var han
2 pinner foran Trond Kråkmo, Munken BK, og sa at han gjerne ville holde seg der.
Det ble en litt umulig oppgave etter 158 på fjerdeserien. 1777 er uansett nok til
finaleplass i morgen.
Leif Ingjer, Hallingkast BK, gjorde unna sin dårligste serie (165) først, og satt deretter
opp takten litt. 708 på de neste 3 gjorde at han var på vei inn blant finalistene. Puljens
høyeste serie på 277 i 6.serien førte han opp foran Sven Tore. Litt svakere avslutning
gav 1754 og inn på 5.plass.
Også Morten Botilsrud, Solør BK, kom seg over 1700. Etter å ha åpnet med 774 på de
første 4 ble det en ny giv som gav 936 på de siste 4. 1710 holder til en foreløpig
8.plass.

