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Elisabeth Brandt hade en kul vistelse i Portugal och tog två JEM-bons – ett individuellt och ett i lag. I det svenska bronslaget ingick för
övrigt även klubbkamraten från Landskrona, Carolina Larsson.HD/NST Johan Persson

Bristande språkkunskaper gjorde att hon kan ha ätit en grävling. Men Elisabeth Brandts Portugal-tripp handlar först
och främst om två bronsmedaljer.
Den 31 juli reste Elisabeth Brandt till portugisiska Portel för att representera Sverige i junior-EM i bangolf. Tio dagar senare
hade hon två bronsmedaljer runt halsen.
– Det är jättekul. Jag hade som mål att ta medalj, och det lyckades jag med, säger 16-åringen dagen efter hemkomsten till
Sverige.
Elisabeth Brandt huserar till vardags i Landskrona-klubben Linjen. Tillsammans med klubbkamraten Carolina Larsson samt
Jasmine Hansson (Asarum) och Marielle Svensson (Malmö) utgjorde hon Sveriges lag i Portugal. Efter en knapp vecka av
träningar rullade tävlingarna igång.
– Vi tränade sju–åtta timmar om dagen och bekantade oss med banorna. Efter första tävlingsdagen låg vi femma. Men vi
hämtade upp oss och blev trea med två slags marginal, säger Brandt.
Det innebar varsin bronsmedalj för svenskorna, med Landskronatjejerna Brandt och Larsson i spetsen.
– Det är jättestort. Det var en helt otrolig känsla när vi fixade det. Vi hade två nya i laget, men vi hade ändå som mål att hamna
på pallplats.
I den portugisiska värmen klev tjejerna upp sex på morgonen för att åka till anläggningen 45 minuter senare. Sen väntade
en heldag med bangolf.
– Det var uppemot 41 grader. Det var grymt, speciellt eftersom jag inte har varit i ett varmt land sedan jag var typ två år. På
kvällen var man ganska slut. Man insåg hur mycket vatten man måste dricka, men efter några dagar fick man in rutinerna.
Efter bronset i lagtävlingen tog aktörerna med sig sina egna resultat in i den individuella klassen. Efter att ha åkt ur
slagtävlingen klev Brandt in i en ny tävlingsrunda.
– Det var där man kunde få titeln som EM-mästare.
I bronsmatchen besegrade Brandt österrikiskan Jennifer Helm – och en ny medalj var fullbordad.
– Det kändes att det var min dag redan från början. Allt fungerade.
De dubbla bronsmedaljerna imponerar ännu mer när mathållningen inte var optimal.
– Det var lite svårt när vi var ute och åt på restaurang. Vi kunde inte portugisiska och de pratade inte engelska. Vi valde
maträtt och hoppades på det bästa, vi hade ingen koll. En dag sa en kille att vi fick grävling. Det är väl ingen som vet vad det
var, och det lär vi aldrig få veta heller, berättar Brandt och tillägger:
– Men det mesta var ändå ätbart.
Två år som junior återstår. Men redan nu tränar Elisabeth Brandt för att i framtiden även ta medaljer bland seniorerna.
– Man kan bli så bra man vill. Jag tror att jag kan nå landslaget även på seniornivå, säger hon.

