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Rullarnas 2 SM-lag stötte på tufft motstånd
Helgen 3-5 februari deltog Rullarnas från Karlstad med 2 lag i SM Rullstolscurling. Väl
förberedda, med träning 3-5 gånger per vecka och flera träningsmatcher mot stående lag,
hade vi gjort allt för att kunna ge de andra 5 lagen tuffast möjliga motstånd.
Värdklubben Jönköping har en fantastiskt bra hall, kanonfin is och bildskärmar för både
publik och spelare som gör det enkelt att se hur stenarna ligger i aktuellt bo. Perfekt !
Fredag 3/2:
Rullarnas 1 – Jönköping Energi 1
Jönköping 1 dominerar svensk rullstolscurling och tog kommandot direkt från
start, ledde med 10-3 efter 5 omgångar. Rullarnas gav upp matchen i 7:e omg,
förlusten blev 3-11
Rullarnas 2 – JCC/GCK
JCC/GCK är ett hopplockat lag med spelare från Jönköping, Göteborg och
Östersund. Matchen var jämn, men JCC/GCK plockade några pinnar extra och
ledde med 3 poäng inför sista (8:e) ordinarie omgången. Nästintill omöjligt men
nu krävdes underverk för att få till en skiljeomgång ! JCC/GCK hade hyrt in
landslagsspelaren Zandra Reppe som skipper och hon visste exakt hur de
skulle hålla boet tomt från stenar för att undvika en 3:a i baken. Inför Walthers
(skipper i Rullarnas 2) sista slag hade Rullarnas bara 1 sten inne i boet och 1
sten ca 1 meter framför/utanför boet. Det praktiskt taget ”omöjliga”, men
teoretiskt möjliga” var att slå sista stenen ytterst tunt mot stenen framför boet så
att båda kanade in – och han lyckades !! Motståndarna såg ut som fågelholkar
(det gjorde f.ö. Walther själv också) och gratulerade till ett av SM-helgens mest
spektakulär slag. Det blev mao extra skiljeomgång och den blev så jämn så att
mätning krävdes för att avgöra vinnaren, JCC/GCK:s sten låg 3 mm bättre än
Rullarnas. Rackarns !
Rullarnas 2 – Södertälje, Rolling Stones
Rolling Stones består av 4 landslagsspelare och är ytterst rutinerade och
svårfjällade. Här krävs att vi spelar felfritt och sätter press på’rom, då kan vi få
dom i gungning och göra misstag. Vi lyckades kanonbra i 5 omgångar och
ledde med 4-1, men ett par små missar i följande omgångar öppnade dörren för
”kringlorna” och de högg direkt. Rolling Stones vann med 6-4 men var klart
skärrade över det tuffa motståndet vi bjöd på.

Lördag 4/2:
Rullarnas 2 – Jönköping Energi 2
Jkpg 2 har varit med flera år och är mycket säkra på att dra och gömma stenar
in i boet. De rivstartade med 3 poäng redan i första omgången, men vi gaskade
upp oss och gnetade idel 1:or i kommande. Lika 6-6 efter ordinarie 8 omgångar,
krävdes skilje igen, ny mätning och den här gången var 3 mm till vår fördel.
Rullarnas 2 vann med 6-5. Puh – nu lutar det år särspel för Semifinal sent
lördag kväll, förutsatt att Rolling Stones gör ”en vanlig dag på jobbet” och slår
JCC/GCK enkelt i nästa match.
Va ?!? – Rolling Stones torskade totalt oväntat ! De 3 lag (inkl Rullarnas 2) som
förväntat sig göra upp om Semifinalplats var helt plötsligt utslagna. Snopet !
Rullarnas 1 – Hjultomtarna, Sundbyberg

Började bra med 4-0 efter 2 omgångar, men sen blev det rejäl uppförsbacke.
Tomtarna var suveräna på att placera och gömma sina stenar bakom ett knippe
garder. Tomtarna vann klart med 8-4, därmed var båda Rullarnas-lagen utanför
slutspel.

SM-guldet vanns av Rolling Stones, med JCC/GCK på silverplats och Jönköping Energi 1
tog bronset.
Rullarnas tränar vidare, nästa kraftmätning blir Sweden Tour i Gävle 18-19 mars
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