Forberedelsestur til Alicante i Spanien.
Som forberedelse til EM i Belgien, har de fire udtagne juniorspillere Mads, Thomas, Nicolaj og Daniel været
en tur i Spanien for at få noget erfaring. For 3 af spillerne er det første gang de deltager i et internationalt
mesterskab.
De skulle deltage i en turnering med deltagelse af landshold fra Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrig,
Holland, England, Tyskland og Luxemburg. Belgien stillede med to hold, ligesom de også gør til EM.
Derudover deltog der 8 hold fra forskellige regioner i Spanien og Frankrig. Der blev spillet på tid.
Daniel Watson, holdets skytte skød i skudkonkurrencen 16 hvilket ikke var nok da cuttet lå på 21 point.
1. kamp blev spillet mod Corsika, og i den kamp kom vi aldrig rigtig i gang og tabte 2-11.
2. kamp spilles mod Nord Frankrig som flere gange har slået det Franske national hold. Her viser holdet
kæmpe format og vinder med 13-9.
3. kamp er mod Belgien og vi taber 4-10 efter en skidt kamp.
4. kamp er mod Spanien, og her spiller holdet igen med meget lille fejlmagen i starten af kampen. Vi
kommer efter 4 runder foran med 7-1 og en kæmpe overraskelse lurer. Men desværre kommer de
regerende Europa mestre tilbage i kampen og vinder 10-8 efter i sidste runde at have skudt grisen ud af
banen på deres 5. kugle. Desværre et rigtigt godt skud på 10 mtr.
5. kamp er mod England, dem kører vi totalt over og vinder 13-0.
1/8 blev spillet mod Catalonien sent lørdag aften og igen en kamp på et meget højt niveau. Den endte med
et knebent og ærgerligt nederlag på 12-13 til det hold som senere vandt turneringen.
Slutplaceringen blev en 9. plads foran nationer som Frankrig, Spanien, Tyskland, Belgien og Luxemburg.
En rigtig god turnering som har givet de unge spillere en masse erfaring.
Næste store opgave for de 4 spillere er EM i Belgien d. 1-4. november.
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