NU GICK VI OPP – TINGSRYD I TOPP
En mycket lyckad heldag i Osby Bowlinghall resulterade i avancemang i seriesystemet och
Tingsryd KK är nu tillbaka i division 1.
I ett dånande inferno, där hemma- och bortafansen kämpade om röstutrymmet tillsammans
med alla spelare, kunde Tingsryd besegra Bodekull efter skiljeserie.
Glädjen visade nästan inga gränser och ”gamle” Lasse A drog igång ”den röda maskinen”
efter matchen till publikens orkanartade jubel.
Det var en olidligt spännande tillställning där Tingsryd vann den första matchen (13-7),
Bodekull den andra (12-8) vilket gjorde att skiljeserie måste spelas. Här gav TKK ingen
pardon utan körde över motståndarna med hull och hår och 4-1 i matchpoäng och nästan 1600
i slagning mot Bodekulls strax över 1400. Fem 200-gubbar i avgörande stund var tungan på
vågen. Lasse klämde i med 224, Timmie 217, Anton Ahlgren 215, Heggan 205 och Alle 202.
Det måste framhållas att det var en laginsats utöver det vanliga. Samlingar och snack veckan
före gav resultat. Strikar hördes verkligen över hela hallen och missar och bubblor
ignorerades. Fokus på rätt saker vid rätt tillfälle var lösningen. Super TKK.
Nu börjar uppladdningen inför hösten. Det vore fantastiskt om drömmen gick i uppfyllelse till
hösten 2013, NY bowlinghall med 8 banor OCH kvalspel mot Allsvenskan.

Lite betyg på kvalinsatsen:
Lasse

Inhoppare i första matchen, dryga 700 i andra och formidabel i
slutserien med 224.

Timmie

Pådrivare med tändvätska före matcherna samt 798 i första och
stark i avgörandets stund. 217 i finalen.

Anton Ahlgren

Vilken lirare. Stabil som vanligt. 900-slagning i första drog med
sig övriga lirare till segern. Pari även i andra och i finalmatchen.
Matchens gigant med 214 i snitt.

Heggan

Skadad gamling som hankade sig över pari i andra men som bitvis
hade spärrfrossa.

Alle

Tung inledning men kom igen storstilat efter inhopp i andra
matchen. Parigubbe i slutserien med 202.

Anton Ahlberg

Pressade som vanligt med sin potential. 839 i andra matchen var
kanon.

Wärn

Jämnt spel i alla matcher utan att få till det lilla extra.
Klackproblem ställde till det lite.

Jonne

Lagets mistlur och pådrivare. Kämpade, kämpade och drog med
sig hela laget till segern. Nyttig ”coming man”.

Jacke

Fick inte till det. Kämpade hela tiden och jagade på alla. Enligt
honom själv gjorde han en avgörande insats i matchen; ”jag gick
av”.

Kioskis

Stark insats bakom banorna med service och glada tillrop.

Mogge

Lagledarinsats som var kanonbra.

Publiken

Strålande och röststark. Synd bara att trumman inte kunde
användas.

