
Idag avgörs JEM i Burghausen 

Tre finaler avgörs idag i Burghausen, Juniorer, Youngsters och Girls. I de två förstnämnda klasserna 

har de 26 främsta paren från kvalspelet gått vidare och i girlsklassen 12. I finalen kommer man 

möta alla motståndare över två brickor, fem segment ska spelas. Övriga som kvalade och inte kom 

till final får spela Presidents Cup som är en tävling för alla juniorer som är här och vill spela. Där 

spelar ålder, kön eller nationalitet inte någon roll och man kan para ihop sig hur man vill. 

Det var för övrigt väldigt dramatiskt kring vem som skulle gå vidare i Juniorklassen när spelets 

avslutades igår kväll, Hult-Ekenberg låg då 26a och på sista kvalplats. Marginalen för att ramla ur var 

så liten som 0.11% varpå Holländska Van Lankveld-Westerbeek som då låg på 28:e plats hade 

upptäckt en felinmatning på en tidigare bricka. Den korrigeringen var tillräcklig för att föra dem ända 

upp på 25:e plats, där ett norskt par huserade. Så norrmännen ned på 26e plats och ut med våra 

svenskar. Man hade också upptäckt att ett domslut som avgetts på sluttampen inte heller var 

inmatat, som även det korrigerades. När alla ändringar var gjorda som gick i mer negativ riktning för 

det norska paret än det svenska så var det norrmännen som fick bita i det sura äpplet och se sig 

utslagna med 0.01%! 

För det Svenska youngstersparet Matsson – Anteryd gick det inte lika bra, de slutade på 27:e plats 

och var 0.57% ifrån att gå vidare. 

Vi har följande svenskar kvar i tävlingarna: 

 

Juniors    Carry-over 

Mikael Grönkvist – Daniel Gullberg  20.79 

Johan Karlsson – Adam Stokka  17.16 

Simon Hult – Simon Ekenberg  0 

 

Värt att notera är att danske Andreas Plejdrup, som också är medlem av Sundsvallsbridgen i Sverige 

leder tävlingen med en av bröderna Bilde. Deras carry-over är 48 (som är två toppar).   

 

Yongsters    Carry-over 

Ola Rimstedt – Johan Säfsten   48 

 

Närmast jagande dem är Maczka-Tredak från Polen som har en carry over på 30.15. 

Övriga svenskar spelar Presidents Cup och vårt enda svenska girlspar Petersen x2 gick inte till final. 

 

Tävlingarna sänds via BBO och speltiderna är: 

10.00-11.30 Segment 1 

11.45-13.15 Segment 2 

14.30-16.00 Segment 3 

16.15-17.45 Segment 4 

18.00-19.30 Segment 5 

 

Dagen kommer avslutas med prisutdelning, bankett och någon form av disko. Där det bland annat 

kommer bjudas på något uppträdande av världsmästare i Hip-Hop dans. 

 

Heja Sverige! 


