Rapport ESBO Cetus Baltic Open
www.facebook.com/Cetusbalticopen
Vi deltog med två lag 99 och 01 totalt 21 spelare 17 pojkar och 4 flickor.
01 vann sin grupp men förlorade i finalen.
99 laget förlorade alla matcher.
Ledare: Hans Lundén och Bengt Sehlmark
Deltagare:
Emerick Trieton
David Vrede
August Engvall
Linus Engvall
Dante Lalouni
Stefan Lajsic
Marko Petrovic
Wilhelm Löfroth
Milla Lundqvist
Daniella Heijeved
Hedvig Sehlmark
Mihailo Jovanovic
Martin Bauta
Petros Ketsetzidou
Youcef Djehice
Samuel Lerjestad
Vilma Liander-Nyberg
Alexander Andersson
Strahinja Krkovic
Nikolic Alexandar
Nicola Zdrarkovic
Resan: Viking Gabriella en lugn överfart med god buffe middag.
Kommunaltransport från Skatholmen går det att åka spårvagn men vi kunde inte lösa biljett i
automaterna när vi inte hade rätt kort att ladda. Vi gick ca 2 km till bussterminalen Kamppi
där vi tog buss 103 mot Esbo efter att ha köpt busskort turist.
Efter ett par rejäla promenader åt olika väderstreck tog vi reda på att buss 106 går mellan
Kamppi och Tapiolaplatsen eller Hagalund på svenska och stannar nästan utanför hotellet.
Buss 12 och 14 går till badet som har en station som är namngiven efter badet.
Till nästa år försöker vi beställa mat på badet då det tar tid att förflytta sig och under påsken är
det stängt.
Hotellet Tapiola Garden ett mycket bra hotell med god mat middag samt frukost. Det blev
lång tid mellan frukost 08.00 och middag 22.00
Det kanske går att hitta något närmare boende till simhallen för att minimera resandet nästa
år.

Bedömning: Många utvisningar och strikt och noggrann bedömning. Vi fick träna på att
positionera oss och täcka med god marginal. Finnarna dömde själva och klarade av detta bra.
Simhallen hade samma nya tidutrustning som Eriksdalsbadet men också med en modern
scoreboard.
I övrigt en trevlig och intensiv resa med många nya möten och jag upplevde att spelarna
trivdes och hade kul tillsammans.
Denna turnering kan vi åka på igen om vi blir inbjudna.
Vi vet nu mera om kostnadsbiten men det är lätt att kostnaderna sticker iväg.
Tack Bengt för en tokrolig bok En man som heter Ove( Senior SAAB ) slutet var gripande
och det var så man fick tårar i ögonen.
Tack Janne Rozenbeek för ditt tålamod och förarbete inför resan.
För att vara proaktiva och planera inför hösten ber vi klubbarna att redan nu notera.
PK möte augusti
Juniorerna och ungdomarnas träningsmöjligheter inför NM i Stockholm, samt damerna och
flickorna är frågor att utveckla
Sammandragning 25/9 19-20.30 26/9 14-18 med deltagare från alla klubbar
November cupen 20-22/11 med deltagare från alla klubbar
Hasse Lundén

