Hej,
Vi är oerhört glada att ni valt att stödja vårt deltagande i Mini World Cup i Bollnäs 2-4 november.
Att få förmånen att delta i en sådan turnering är väldigt uppskattat och kommer vara ett minne för
livet för både barn och ledare.
Vi var 14 spelare och tre ledare som tack vare ert stöd fick uppleva den största bandycupen för
15:åringar. Det var lag från fyra olika länder som deltog i turneringen.
Vår resa startade på fredagsmorgonen med en busstur på 6h till Bollnäs, inkvartering på
Bollegårdens B&B. Killarna är förväntansfulla och lite spända på att möta lag som de inte mött
tidigare.
Först en pampig invigning sen var det dags för vår första match som startade 22:45 mot Motala. Det
blev vinst med 4-1. På lördagen mötte vi först Villa Lidköping och det blev förlust med 3-1 i en
välspelad match där vi inte hade marginalerna på vår sida. Nu blev det istället en ”måste-match” mot
Ryska Rhodina Kirov på lördagskvällen. Det ryska laget hade tidigare ganska enkelt vunnit sina
matcher.
Det blev en riktigt rafflande match där vi hämtade upp 5-1 underläge till 5-5 och det ryska laget var
riktigt under press för första gången. Matchen slutade 7-6 till Rhodina och nu var det besvikna killar
som var utslagna ur turneringen. Dock visade vi för de andra lagen att det ryska laget inte var
omöjliga att vinna över. Rhodina blev senare silvermedaljörer.
Men resultat, matcher och medaljer är inte enbart vad en sådan här helg enbart handlar om utan det
byggs band inom laget mellan spelare, andra killar i andra lag men också till oss ledare. Vi ser hur de
utvecklas som grupp och individer.
Ett mått på hur killarna trots tidigt uttåg från cupen gjorde avtryck på andra föreningar och ledare är
att vi fått en inbjudan från Ryska laget Jenisej. Det är verkligen spännande!
Vi vill verkligen tacka STIFTELSEN WERNER VON SEYDLITZ och dess fantastiska inställning till att bidra
till att våra bandykillar fick denna möjlighet till utveckling!
Ert bidrag gör skillnad!
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