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Se viimeinen kivi Jesse Ahokkaan masterskaskessa oli sitten liian 

kova. William Svensson kukisti Jessen helponlaisesti suoraan 

kahdessa sarjassa. Tyttöjen mestaruuden vei Ruotsin Cajsa Wegner,

jolle kulta oli näiden kisojen kolmas.

William Svensson sai otteen Jessestä heti avaussarjan

alussa. Hän latoi siihen neljä kaato, Jesse paikko-

kaato-paikon ja sitten missin 1-2-4 keilojen siivestä. 

Viidenteen ruutuun Jesselle jäi sama kuvio uudelleen 

ja jälleen hän sen missasi. Ruotsalainen oli karannut 

51 pisteen päähän. Sitä Jesse ei pystynyt millään 

kuromaan umpeen, ei vaikka William tekikin reiän 

seiskaruutuunsa. William voitti sarjan 243-189 ja oli 

askeleen lähempänä kultamitalia.

Jesse ja valmentaja-isä Jarmo Ahokas yrittivät löytää 

keinoja Williamin nujertamiseen, mutta niitä ei vielä 

toisen sarjan alussakaan löytynyt. Sarjassa oli 

samanlaiset sävelet. William teki triplan 2-4 ruutuihin, 

Jesse reiän viidenteen ja taas oltiin takamatkalla. Viidennessä ruudussa eroa oli 30 

pistettä.

Jessen missi kuutosruutuun alkoi olla jo sinetti

ottelulle, William johti 41 pistettä. Lopun Jesse keilasi

miehekkäästi häämöttävästi tappiosta huolimatta.

Hän teki kuuden jonon, William neljän muutaman

onnen kantamoisen saattelemana. Williamin

voittonumerot toisessa sarjassa olivat 245-216.

Tyttöjen loppuottelun ensimmäinen sarja alkoi

tasaisesti ja eteni niin aina kahdeksanteen ruutuun

saakka. Maria Bulanova teki ysiruutuun kaadon,

Cajsa Wegner paikon. Viimeisen ruudun avauksessa

Cajsa epäonnistui, tuli 5-reikä ja Bulanova kuittasi sarjan 222-210.



Toinen sarja oli kummallinen. Cajsa aloitti kolmella

kaadolla, mutta sitten tuli kolme reikää peräkkäin ja

niistä hän paikkasi vain yhden. Mutta eipä pystynyt

Maria tilannetta hyödyntämään, vaan missasi

viitosruudussa kymppikeilan ja teki reiän perään, Cajsa

johti kuudennessa ruudussa 16 pisteellä. Marian 7-10

reikä kasiruutuun käänsi sarjan lopullisesti Cajsalle,

voittopisteet 188-161.

Tiukka oli myös ratkaisusarja. Kuuteen ruutuun

molemmilla oli tupla, mutta Cajsalla myös yksi reikä,

Maria johti viidellä pinnalla. Ratkaisu syntyi 7-8

ruuduissa. Cajsa teki tuplan, Maria tuplan jälkeen 5/2

ruudun. Cajsan viimeisen ruudun missi ei enää kultaa

häneltä vienyt. Hän voitti sarjan 193-188 ja näiden

kisojen kolmannen kultamitalinsa.

Iltamatsit eilen Jesse hoiti hyvin, mutta tämän aamun ensimmäinen peli oli vaikea.

- Ekat matsit vähän jännitti, mutta heitin hyvin kuitenkin, Jesse kertoi eilisistä peleistä.

- En osunut mihinkään, huonoja heittoja ja väärä pallo. Sitten keli helpottui ja vaihdettiin 

palloa. Ei tullut ajatusta, että tulee tappio. Vähän siinä varmaan mietin mitalia, mutta yritin 

vaan pelata omaa peliä ja katsoa mihin se riittää, Jesse tuumi tämän aamun 

ensimmäisestä matsista.

Norjalaista Brian Kjäriä vastaan Jesse 

taas sai pelin käyntiin heti alusta alkaen.

- Hän heitti vähän huonosti ja hänellä kävi

pari kertaa myös huono tuuri. Minulle 

sitten taas kävi pari kertaa tuuri ja vaikutti

siltä, että hän hermostui vähän. Ainakin 

hän alkoi heittää vähän metsään, Jesse 

hymyili.



Loppuottelussa Jessellä ei oikein ollut mitään jakoa.

- Hän heitti hyvin ja hänellä kävi myös tuuri oikeisiin kohtiin. Ei ollut oikein mitään saumaa. 

Hopea tuntuu tosi hyvältä, tämä meni yli odotusten, Jesse tuumasi. Eteenpäin

- Lisää treeniä vaan, valmentajaisä Jarmo Ahokas tuumasi.

- Äkkiä laskettuna on viimeisen

kahden vuoden aikana

treenattu keilailua 1500 tuntia.

Onhan tämä aikamoinen

palkinto siitä tehdystä työstä.

Aika monta asiaa on tehty

myös oikein, kun tällainen tulos

on. Ja, pitää kaikkien muistaa,

että Jesse on vasta 14-vuotias

ja matka vasta alkamassa.

Toivottavasti ei vaan tule liian

nopeasti nämä jutut, Jape

päätti.

Reykjavik vaikenee...

Seija Lankinen

Kisasivuille

http://eyc2016.eu/

	William Svensson Jessen pysäytti

