Siste innledende pulje
Lørdag 21.februar 2009 kl 1800
Helt i hundre...
Egil Egeberg klarte bare to 200 serier i dag, men med èn 300 serie så ble ikke scoren
så ille. Det holdt dog ikke til finalespill! 1668 holdt til en 15.plass. Vi gratulerer
uansett med din fjerde 300 serie.
På livescoren fulgte flere fra Trondheim og Molde med på hvor cutten kom til å gå.
Konsensus etter de første seriene var på at cutten kom til å gå på Patrik, selv om han
ikke helt hadde troen selv. Etter 7 serier så det ut til at alt var avgjort. Bare 2 spillere
virket å klare 1700, og at Marius Flølo, Molde BK, skulle få sisteplassen. Siste serien
ble derimot meget spennende.
I siste ruten var det Gunnar Wielecki, Lillestrøm BK, som spilte først. Han måtte sette
dobbel for å komme foran Patrik, og satt like godt en trippel for 256 og 1708
sammenlagt.
Nestemann ut var Eddi Solheim, Mosjøen BK. Etter mange strike trengte han bare å
fylle sisteruten for å komme foran Patrik, men satte igjen 2-10 splitten. Han traff litt
høyt på 2er-kjeglen, men den kom opp av rennen og traff 10ern som ble stående å
vagle. Det ble 246 og 1700 sammenlagt, og det så ut til å ikke holde til finale.
Helge Dammen, Solør BK, var neste spiller ut. Han så ut til å være sikker på finale,
men fikk en splitt i nienderuta, og måtte sette dobbel i tiende for å komme foran
Patrik. Det klarte han ikke, og endte da på 1698. Eddie var dermed sikret finale.
Sistemann ut var Geir Ove Strand, Mosjøen BK. Han trengte 209 i siste for å klare
1700, og åpnet seriene med å kaste i renna. Etter å ha fortsatt med en del strike,
trengte han å fylle siste rute med minst 9/8 for å komme foran Helge. Førstekastet
satte igjen singelkjegle og han måtte spare. I en presset situasjon ble det bom og med
tomrute i begge ender endte han på 1690.
Helge ble dermed sistemann til PP, og cuten ble 1698 – såvidt innenfor intervallet
som ble estimert før mesterskapet startet på torsdag. Toppen ble nok en del høyere
enn forventet, men bare 49 pinner over det som ble spilt i klasse C i Drammen...
I dameklassen var det Sylvi Bergtun Berge, Sølvkula BK, som spilte jevnt og godt inn
til en andreplass med 1610. Hun møter dermed Gerd Brandett, Solør BK, til stegfinale
i morgen.

