En liten rapport fra Regional Open Olbia 2018
Hei alle.
Her kommer en oppsummering fra turneringen.
Vi deltok med 3 utøvere, Elisabeth Wilhelmsen, Per-Kristian Thorsrud og Konrad Galan.
Litt om reisen ned og hjem.
Vi møttes tidlig lørdag morgen 20 oktober på Gardermoen.
Vi skulle fly via Stockholm og så direkte til Olbia som ligger på Sardinia i Italia.
Fly reisen gikk bra til Olbia. Da vi skulle hente vår bagasje manglet vi 8 kofferter med klær som ikke
hadde kommet med. Men heldigvis hadde alt konkurranse utstyr (renner) kommet med.
Her var jeg så heldig at Karsten Ølstad fra seksjon var med og kunne ta hånd om den manglede
bagasjen og skaffe klær og toalett saker til de som trengte det. Det tok faktisk 3 dager før vi fikk
tilbake alt. Igjen takk for en god jobb Karsten det gjorde min jobb mye lettere.
Hjem reisen gikk tidlig lørdag 27 oktober.
I Olbia fikk vi en fantastisk service fra Røde Kors som var de som fraktet oss til flyplassen og hjalp til
med bagasjen helt til gate.
Vi skulle fly vi Kastrup og så til Oslo. Ikke bra service på Kastrup men vi klarte å holde på humøret.
Da vi ankom Gardermoen manglet vi nesten all bagasje. (Bra avslutning) Så da var det bare å stille seg
i køen å få register hva vi manglet. Det vi fikk greie på alt sto igjen på Kastrup. Vi skulle få bagasjen
rett hjem etter noen dager.

OLBIA
Vi ble kjørt til hotellet Geovillage Sport & Wellness Resort som var ett fantastisk flott hotell.
Hotellet ligger ca 10 min gåavstand til hallen som heter Pala Altogusto.
Hallen hadde et dekke som var av en type betong med smurt inn med en form for lakk.
Første dagen gitt til utstyrsjekk, trening og Konrad skulle til klassifisering

Konkurransen
Vi fikk gjennomført 3 treninger før vi skulle starte turneringen. Den gikk ut på å sjekke skjema for
våre målinger. Her fikk vi litt av en overraskelse, den lakk som var brukt virket som klister på ballene
så her måtte det en god del målinger til før vi fant riktig fart til våre avstander. Men våre utøvere
med assistenter gjorde her en fantastisk jobb.
Konkurransen startet med Individuelt spill:
Her var det 5 puljer, en pulje med 5 utøver og 4 puljer med 4 utøvere.
Per-Kristian havnet i en pulje med 5. Her vant han 3 kamper av 4 mulige.

PK - Charlotta (Italia) 10 – 2
PK - Ersoy (Tyrkia) 9 – 4
PK – Samir (Frankrike) 3 – 6
PK - Öner (Tyrkia) 2 – 2 og PK vant på Tie Break
Han ente på en flott 9 plass som er hans beste plassering internasjonalt.

Elisabeth og Konrad havnet i samme pulje.
EL – Konrad 10 – 1
EL – Micro (Italia) 3 – 4
EL – Sebastian (Sverige) 1 – 9
Konrad – Sebastian (Sverige) 1 – 7
Konrad - Micro (Italia) 1 – 13

Elisabeth spilte bra og hadde virkelig taket på Micro som viser at hun at hun kan kjempe bra mot de
fleste hun fikk 11 plass til slutt.
Konrad som spilte sin første turnering fikk en bra opplevelse på hva som gjelder utenfor Norge og fikk
en fin 20 plass.

PAR konkurransen
Vi havnet i pulje med Frankrike og Italia.
Vi startet med Frankrike som ble en jevn kamp som ente 3 – 2 til Frankrike
Kamp nr 2 var mot Italia som vi slo 3 – 2 som også var vår første seier i en internasjonal turnering.
Siden vi ble nr 2 i gruppen gikk vi til semifinale.
Her møtte vi Sverige som ble en utrolig tøff kamp, vi hadde bra tak på svenskene med det ble ett
knepen tap 3 – 1.
Så siste kamp om bronse medaljen ble mot Tyrkia, som dessverre ble en rotete kamp med mye
avbrytelser. En kamp som vi hadde grepet på med dessverre ente med 3 – 2 tap.
Jeg vil takke alle som fulgte oss på facbook og som ga oss fine tilbakemeldinger. Det er noe som gir
oss ett bra kick.
Så vil jeg takke alle rundt Team Norway Boccia spillere og assistenter dere gjorde virkelig en god jobb
her nede.
Hilsen
Egil Lundin

