Hej!
Tredje deltävlingen för säsongen gick i Kungälv.
Som jag skrivit tidigare var vår målsättning att slå minst 2 lag denna gång. Tyvärr insåg jag när tävlingen
närmade sig att det var många skyttar som inte kunde vara med, så målsättningen sänktes till att i alla fall få
ihop en skytt i varje klass. Kvällen innan hade jag IngaLill i klassiskt och Sanne i Compound så det såg inte så
ljust ut.
På morgonen när jag satte mig i bilen på väg till Kungälv ringde Anders B och meddelade att han hade tänkt att
skjuta, gissa om jag jublade!!
Och det skulle visa sig att dagen blev bättre än jag hoppats på.
Under uppvärmingsskyttet kändes allt bra men helt plötsligt kom det en smäll från en av Grästorps skyttar. Det
visade sig att hans underlem sprack, dessutom var det helt nya lemmar han hade. Han fick låna nya lemmar
från hemmaklubben så han kunde följfölja tävlingen. Det är under sådana tillfällen man är stolt att tillhöra en
sport som ställer upp för varandra trots olika klubbtillhörigheter!
I första matchen mötte vi Angered. Sanne var i sitt esse denna dag och vann första matchen med 5-0, tyvärr
gick det inte lika bra i de andra klasserna (0-4 klassiskt och 0-4 i fristil) så Angered tog poäng i denna match.
Lag nr 2 att möta var Grästorp som av naturlig anledning med tanke på vad som hände under uppvärmningen
inte hade en bra dag. Vi vann compound (2-1) och klassiskt (5-0), Anders förlorade tyvärr sin match knappt (23) men vi fick 2 poäng och det kändes bra för oss alla!
Sen fick vi en lång paus då vi fick stå över två omgångar och efter det var det fika.
Tredje tävlingen gick mot Borås och denna gången skulle vi ta revanch, så var det bara. Och det gick som vi
ville. (C=3-1, F=2-3, K= 2-3). Alltså vann vi 2 av 3 matcher igen och fick välförtjänta 2 poäng.
Och nu när vi hade flyt skulle vi stå över igen för att sedan möta Lindome.
Sanne vann sin match och var överlycklig (3-1) och det satte punkt för hans bra dag. Han sköt verkligen bra. I
fristil vann Lindome med 5-0, men det klart de hade två landslagsskyttar som delade på omgångarna så det var
inte så lätt.
I klassiskt vann Lindome knappt även om poängen inte säger så……
De vann med 4-1 men det var små marginaler i varje omgång, så det kändes lite surt. Hade vart gött med 2
poäng mot dom!!
Det var en lyckad dag och jag tackar mina tre skyttar för att de ställde upp och att de sköt så bra!
Tack även till Kungälv för bra genomförd tävling!
Nästa gång är vi i Borås och det är den 17 jan. Hör av er ni som vill vara med!
Ha nu en god jul och gott nytt år på er alla!
Vi ses!
/Sara

