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Unge Horsens-bowlere
dominerer landsholdet
bowling - Mens Horsens-spilleren Kamilla Kjeldsen og resten af den danske bowlingelite
i de seneste dage har kæmpet for de rød-hvide ved seniorernes EM, er de kommende
kuld af topspillere ved at blive udklækket, og Stars and Strikes Horsens er sjældent godt
repræsenteret på ungdomslandsholdet.
Fire spillere fra den lokale klub er med i den bruttotrup, der har EM i Finland i påsken
2017 som det store mål.

Line Brandt Christiansen, Andreas Severin Andreassen, Jonas Dons og Laura
Laugesen er en stærk kvartet på det danske ungdomslandshold. Ingen andre danske
klubber har så mange spillere med i truppen. foto: lars Juul

Fællestræning
I alt syv drenge og seks piger i alderen 14-17 år er med i bruttotruppen, der i januar
skæres ned til en nettobesætning bestående af fire piger og fire drenge.
Line Brandt Christiansen, Laura Laugesen, Jonas Dons og Andreas Severin
Andreassen er med, når truppen første gang mødes til fællestræning i august. De to
sidstnævnte er for første gang inden for i varmen i landsholdssammenhæg. Med i
truppen er også Niklas Jannik Sørensen, der netop er skiftet fra Stars and Strikes til BK
Viking i Aarhus.
Klar til seniorligahold
Line Brandt Christiansen er den ældste af spillerne, og hun prøver næste år kræfter
med seniorernes ligahold, der har to danske mesterskaber og en sølvmedalje bag sig i
de seneste tre sæsoner.
De øvrige tre spiller ungdomsbowling på et ligahold også i næste sæson.
Stars and Strikes hører til de tre bedste på ungdomsplan i Danmark - bl.a. bevist af, at
15-årige Jonas Dons tager turen til fra Randers til træning i Horsens.
På seniorplan kan klubben glæde sig over, at man nu også har et ligahold på
mandesiden, så talenterne også har noget at stræbe efter på dén front.

