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Medaljregn över bangolfklubbens talanger
Bangolfklubben Linjen fortsätter att producera löften. I dagarna kom fem kämpar hem efter att ha spenderat tio dagar på
ungdoms-SM. Med sig i bagaget hade de inte mindre än fyra medaljer.
LANDSKRONA. Ungdoms-SM arrangerades i år i värmländska Skoghall mellan den 2 och 6 augusti. Men redan
i slutet av juli var killarna och tjejerna från BGK Linjen på plats.
– Vi åkte upp tidigare för att spela in oss på banorna, förklarar Elisabeth Brandt, 14 år.
Det slog väl ut, inte minst för henne själv. Hon fixade nämligen dubbla guld i klassen flickor A.
– Det känns kul. Jag gick för att nå pallplatserna i båda. Sedan är det alltid upp till de andra om man ska nå ända
fram, säger den tvåfaldige mästaren.
Att hon vann på filt är ingen större överraskning, det gjorde hon även i Sundsvall 2008, då i klassen flickor B.
Men i år blev det även guld på betong. Det är ett underlag som Landskronaspelarna inte är bortskämda med.
Närmsta bana återfinns nämligen i Askim, Göteborg.
– Det är en helt annan boll och en helt annan känsla. Men vi har varit på läger tidigare i år och provat på det en
del, säger Elisabeth Brandt.

Oliv er Jönsson v ar y ngste representant
från Linjen under m ästerskapen. Trots
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Hennes tvillingbror, Anders Brandt, skördade även han framgångar. Han knep ett silver på filt och en
fjärdeplats på betong i klassen pojkar A.
Carolina Larsson, 14 år, fixade ett brons på filt och en fjärdeplats på betong. Men med en syster, mamma och
mormor som alla spelat på landslagsnivå verkar hon ha än högre förväntningar på sig själv.
– Jag är ganska besviken eftersom jag siktade på pallplats på båda, säger hon.
Hon bor i Gislaved men tävlar numera med kompisarna i BGK Linjen, som hon lärt känna på tidigare SM, sedan
den lokala klubben lagt ner.
Inte sällan får BGK Linjen fram unga, talangfulla spelare som plockar medaljer. Ungdomsledarna Camilla
Forslund och Andreas Feuk tror sig veta varför.
– I grunden finns där en kämparanda, glöd och vilja hos alla våra ungdomar, säger Camilla Forslund och
forstätter:

Tre m edaljörer på rad: Anders Brandt,
Elisabeth Brandt och Carolina Larsson.
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– Sedan får spelarna ett stort förtroende från oss ledare. Vi står inte och värmer bollen med händerna, placerar
ut den eller tipsar om vallning. Ungdomarna får själva testa sig fram. På så vis utvecklas de snabbare och lär sig
ta beslut på egen hand.
Axel Jönsson
axel.jonsson@hd.se
Du bbla guld kam m ade Elisabeth Brandt
hem . Ett på filt, och ett på betong.
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