ARCHERY WORLD CUP 2012
Stage 1, Shanghai (CHN)

World Cup 1, Shanghai – Rejsebrev 2
Næste rejsebrev er klar, og det er desværre også med nyheden om, at de danske skytter
er færdige for denne gang. Mere om den senere. Vi starter med en kort præstation af
holdleder Erika Anear:
Fra: Hobart, Tasmanien
Beskæftigelse: ph.d. i molekylær biologi, arbejder i lægemidler.
Skytteerfaring:
Australsk mester (compound ) flere gange siden midten af 2000’erne. Også australsk
mester i felt (compound) samt indendørsmester med recurvebuen. Erika har som skytte
deltaget ved såvel VM og World Cups for det australske landshold.

Onsdag - Ranking Round
Morgenen så lovende ud med let, men drilsk vind og rimelig temperatur, og Louise sagde:
"Perfekt" med et stort smil, da vi ankom. Det måtte være dansk perfekt og ikke australsk
perfekt. Jeg frøs. Da skydningen begyndte, tog vinden mere til, og temperaturen faldt
hurtigt. Ved dagens slutning Louise bar sin opvarmede vest.

Efter en hård dag havde Louise skudt 273 i
første runde og 307 points i anden runde.
Det gav en slutplacering i kvalifikationen som
nr. 80.
Martin havde en hård start med en 342 og en
midtvejs placering som nr. 26. Han ændrede
stabilisator i pausen og trak/hev sig 11
pladser til frem i feltet til med 353 points (4.
højeste i anden runde) og sluttede som nr.
15.
Begge skytter stod tilbage med en følelse af, at det havde været en hård start på
udendørssæsonen at skulle skyde i en sådan vanskelig vind. De var også enige om, at
mere træning i vind er klart nødvendigt.
Torsdag
Tidlig morgen startede vi med en bus mod stadion kl. 7.45 for at nå Louises træning og
match. Vejret startede med sol. Louises første ender var lidt usikre, og hun tabte de første
to sæt, og derefter delte de de sidste to ender. Recurve skyder sætsystemet, og Louise
tabte med 2-6 til Kateryna Palekha fra Ukraine i 1/48 runden.

Støt vore sponsorer – de støtter os

ARCHERY WORLD CUP 2012
Stage 1, Shanghai (CHN)

Frokosten var planlagt at skulle indtages tilbage på hotellet, men Martins match var sat til
kl. 14:00, og bussen tilbage fra frokost var sat til at afgå på samme tid. Så pizza på blev i
stedet løsningen.
Martins første kamp blev vundet med en komfortabel 142 til 126 mod Amia fra Mongoliet i
1/24-runden. Vinden tog til i løbet af eftermiddagen, og flagene viste sig at være
vildledende, og flagrede i modsatte retning i forhold til pilenes retning henover stadion.
Martins næste match (1/16-runden) var en revanche fra Shanghai sidste år mod
australske Mike Brosnan.
Martin vandt en tæt match sidste år, men i år
fastholdt Martin en solid føring i hele
kampen.
1/8-runden var imod Titcher fra Tyskland. De
to skytter kæmpede om hvert points lige til
det sidste, og Titscher tog matchen 146-145.

Nu er konkurrencerne overstået, så de
næste par dage vil Martin og Louise benytte
træningsbanen og følge de resterende
matcher.

Sportslige hilsner
Erika Anear
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World Cup 1, Shanghai – Rejsebrev 1
Danmark stiller med følgende hold til årets første World Cup
Compound Men:
Recurve Women:
Team Captain:

Martin Damsbo
Louise Laursen
Erika Anear (venligst udlånt fra Australien)

Søndag og mandag
Holdet er ankommet med alle buer og tøj intakt. Hotellet har gode værelser og god mad.
Da det altid er spændende, hvordan hotellets standard er, kan den bekymring nu slettes.
Kinesisk morgenmad (congee) er en tand for eksotisk for vores skytter, og det var derfor
en lettelse for dem at se toast, vafler, æg og bacon ved buffeten.
Hotellets størrelse betød, at Louise kæmpede for at finde sit værelse, fordi de ulige
værelser var på den modsatte side af de lige nummererede rum. Men problemet blev
afværget, da hun ringede til receptionen for at bekræfte sit værelsesnummer. Og
alle var glade for at opdage Haagen Daz (en isbutik) på den anden side af vejen, hvor vi
kunne få en tiltrængt is efter den uofficielle træning.

Tirsdag
Den officielle træning var varm, fugtig og begivenhedsløs, bortset fra at vi forsøgte at
bestille pizza. Fire frivillige forsøgte at hjælpe os, og de forstod ikke meget engelsk. Til
sidst ankom pizzaen med samme frivillige, der alle fire bar boksen, som var det et VMtrofæ, og de var med strålende smil. Pizza i Kina ser overraskende nok ud som pizza fra
andre steder.
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'4. sal, op ad trappen, uden for stadion ': Svaret på det vigtige spørgsmål, enhver pige
stiller - nemlig: "Hvor er de normale toiletter?", når hun opdager, at toiletterne på stadion er
det traditionelle hul i gulvet.
Glædeligt er det, at Louise telefon (efterladt på Coupe Des Miss i Paris, Frankrig) blev
returneret til hende med det franske hold i dag - efter et langt to uger ophold i Korea uden
sms-beskeder! Så alt er igen som normalt.
Onsdag
I dag er der kvalifikationsrunde for både Martin og Louise. Compound mænd og recurve
damer skyder altid på samme tid. Forhåbentlig bliver regnen væk indtil i eftermiddag. I
aftes lynende det
Sportslige hilsner
Erika Anear

Ovenfor: Kinesisk påske
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