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Nytt par till EM för Sveriges damer
NPC Anna Järup presenterade för någon månad sedan den trupp som skulle
representera Sverige vid EM på Teneriffa i juni. Det har nu visat sig att en av
spelarna i laget Kathrine Berthau (fd. Stensrud) i samband med EM på Malta 1999
spelat för Norge i EM par.  Detta innebär att det uttagna paret Kathrine Berthau –
Jenny Rudenstål inte får spela.  NPC Anna Järup har nu istället tagit ut uppsala-
paret; Jenny Evelius-Nohrén och Ylva Karlsson-Uisk att representera Sverige.

- Kathrine spelade öppna dam-par EM på Malta -99 som norsk medborgare, men har aldrig varit uttagen i det norska
landslaget. Vi trodde därför att hon skulle få spela, men EBL:s styrelse sa nej, kommenterar Anna Järup.

- Jag har istället i samråd med laget utsett Jenny Evelius-Nohrén och Ylva Karlsson-Uisk som tredje par till EM. De
var påtänkta för landslaget redan förra sommaren men eftersom Jenny då var gravid, fick de avstå.

Jenny och Ylva var uttagna och spelade helgens landskamp mot England. De gjorde där en bra insats och blev bästa
svenska lag tillsammans med Pia Andersson och Jessica Larsson. Totalt deltog 6 lag från respektive land i
landskampen.

Ang. representation av en nation:
Så här står det i ”rules and regulations” för tävlingarna och som du kan se är ett deltagande för paret inte möjligt pga
att två kalenderår inte förflutit. Berthau är inte spelklar för Sverige förrän 2002-01-01

a. he is nominated by the NBO of the country of his birth or the NBO of which such nominated player first
became a member, and has not, during the current or immediately preceding calendar year, represented
a different NBO in any WBF competition or any zonal or intra-zonal competition; or

b. he is nominated by the NBO of the country of his citizenship or bona fide residence and has not, during
the current or immediately preceding two calendar years, represented a different NBO in any WBF
competition or any zonal or intra-zonal competition.

Med vänliga hälsningar
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