
Askim BC - tävlingsreferat

Division 1 - Malmö
Vid 5:30 på söndagsmorgonen den 23de begav sig två stycken bilar fyllda med askimmare
ner Malmö för att spela sammandrag nr 2 i division 1 syd. På schemat stod Aura och
Halmstad som motståndare, två stycken tuffa lagmatcher väntade.

Askim 4 - 4 Aura
Lagmatchen mot Aura startade bra med två viktiga vinster i både DD och HD 1, där David
Häger/Christoffer Johansson lyckas dra det längsta strået i tredje set och tar hem matchen
26-24 i tredje set. Därefter stod Niklas Ternström/Peter Sandström för en fin insats i HD 2
som tyvärr slutade i förlust mot de meriterade paret Tim Mörk/Filip Suwanphingkha. På
banan bredvid drog Elin Svensson in en vinst i DS, som tog oss till ställning 3-1. Följande
matcher var herrsinglarna där Aura visade sig ha en väldigt stark uppställning och vann
samtliga matcher. Mixeden blev således avgörande matchen där Fiona Hallberg/Christoffer
Johansson lyckas reducera till 4 - 4 och knipa sista poängen för tabellen.

Askim 4 - 4 Halmstad
Matchen inleddes i vanlig ordning med HD 1 och DD, där David/Christoffer återigen visar
prov på att de är en stark kombination genom att vinna komfortabelt i två set. På banan
bredvid pågick en svängig damdubbel där Fiona Hallberg/Emma Klarson fick se sig
besegrade 23 - 25 i tredje set. Extra eloge till Emma som vid underläge 20-14 i tredje set tar
kommando och servar tjejerna till ställningen 20 - 20. Ställningen var 1 - 1 när vi släppte på
DS och HS 1 på banorna, som både gick vår väg relativt komfortabelt. Därefter hade vi
Niklas i HS 3 och Peter i HS 2, som båda ställde upp med kämpaglöd. Peter är snubblande
nära på att vinna sin match efter intelligent spel genom hela matchen. Med mixeden kvar
befann sig laget i samma läge som tidigare lagmatch, 3 - 4, fördel motståndarlaget. Som tur
var stod Christoffer/Fiona redo och stod för ännu en komfortabel vinst. Detta innebar inte
bara 4 - 4 i slutställning, utan även att Christoffer blev dagens mr 100%!

Sammanfattningsvis var helgen fylld med bra spel, roliga dueller, bra laganda och massvis av
kämpaglöd! Bakom matcherna satt coach Yvonne Klarson och Andreas Hoffmann som båda
var nöjda med dagens insatser. Även vår huvuddomare Peter Engström gjorde, i vanlig
ordning, ett bra jobb. Nästa sammandrag går av stapeln 26/27 december i Göteborg, se till att
komma och heja på allas våras favorit division 1 lag!

Division 2 - Trollhättan
Dagen innan, den 22de, befann sig vårt division 2 lag i Trollhättan för spel mot Wätterstad
och Trollhättan. Mot Wätterstad blev motståndet för tungt och slutade i förlust, 6 - 2.
Vinsterna kom i HS 1 och DS, där Patrik Serenban knep tredje set 23 - 21 och Victoria
Greasley som visade stabil form.



Mot Trollhättan gick det bättre, där laget samlade ihop tillräckligt med vinster för
slutresultatet 5 - 3 till Askim. Samtliga dubblar, HD1/HD2/DD, vanns ohotat av våra
askimmare. Även DS med Victoria och HS 3 med nyförvärvet Isak Melkersson gick hela
vägen hem!

Det innebar att Askims division 2 lag kom hem med 2 poäng från detta sammandrag. I
tabellen ligger vi nu på femte plats!

Division 3 - Kungsbacka
I tredje divisionen skulle Partille och Pantern stå på motsatt sida av nätet. Första mötet gick
100% Askims väg, där en vinst-siffrorna skrevs till 8 - 0! I mötet mot Pantern blev det tuffare
och slutade i förlust 2 - 6. De två vinsterna kom i form av våra tjejer Vera Mehlin och Filippa
Mellgren i damdubbel och Vera i DS!


