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Rejsebrev 4, 22. juni 2012 
 
World Cup 3, 2012 i Ogden, USA 
 
 
 
OL-pladsen glippede 
Med stor spænding og forventning tog vi fat på dagen, hvor de sidste OL-pladser kunne vindes. 
Mads Krogshede, Johan Weiss og Bjarne Laursen kæmpede for Danmark, men desværre var det 
lige ved og næsten.  
 
Johan og Bjarne havde bye i første runde, hvor Mads mødte en skytte fra Tonga. Mads var 
storfavorit, og han sejrede da også klart. I næste runde skulle Mads og Johan mødes, og de skød 
en forholdsvis lige match, som Johan trak sig sejrrigt ud af. Samtidig var Bjarne også i gang, og 
trods han kom bagud efter første sæt, vandt han også.  
 
To danskere var dermed blandt de sidste 32 skytter. I 1/16-finalen mødte Johan den tyske 
topskytte, Sebastian Rohrberg. Det var tydeligt, at begge skytter var præget af nervøsitet. Johan 
tacklede det klart bedst, og han vandt en klar sejr. Bjarne mødte en skytte fra Filippinerne, der 
forinden havde vundet to matcher på overraskende god vis. Det blev en lige match, hvor Bjarne 
viste det største overskud. Derefter flaskede det sig sådan, at Bjarne mødte endnu en filippinsk 
skytte. Johan skulle i samme runde møde en slovensk skytte. 
 
OL-billetten var nu tæt på, men en sejr til en eller begge danske skytter i 1/8-finalen, ville gøre 
sandsynligheden meget større. Desværre var både Bjarne og Johan oppe mod en skytte i hver 
deres match, der skød på et meget højt niveau. Danmark kom altså så tæt på OL-billetten, som 
det kan lade sig gøre uden at vinde den. Der var syv pladser til herre recurve, og det vil sige, at 
en plads i ¼-finalen havde været lig med en OL-plads med meget stor sandsynlighed. 
 
Det var vanvittigt spændende og intenst at følge danskerne i dag, og skuffelsen over nederlagene 
til sidste blev delt bag linjen også.  
 
Skytterne gjorde en rigtig flot figur på vejen i dag, og det bidrager til de mange andre positive 
tendenser, vi har set i denne sæson. Det rakte dog ikke i år i forhold til OL, men skytterne er 
vokset meget, og tager mange gode erfaringer med sig i deres karrierer, der fortsætter – OL eller 
ej. 
 
De næste dage bruger skytterne derfor også på træningsbanen, mens der også bliver mulighed 
for at slappe af.  
 
 
Sportslige hilsner 
 
WC3-holdet 
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Rejsebrev 3, 20. og 21. juni 2012 
 
World Cup 3, 2012 i Ogden, USA 
 
Dette rejsebrev er en opsamling på skydningen onsdag og torsdag.  
 
Højdepunkterne fra onsdagen individuelle finaler i World Cup-sammenhængen var 
præstationerne fra Martin Damsbo i compound og Carina Rosenvinge Christiansen i recurve.   
 
Damsbo fortsatte sin gode form fra kvalifikationen, og han avancerede i flot stil fra de første 
matcher. I 1/4 –finalen løb han ind i den regerende verdensmester Christopher Perkins fra 
Canada. Han havde vundet kvalifikationen, og i sine første finalematcher havde han skudt 
overbevisende ved at vinde ikke mindre end to shoot offs i træk. Damsbo og Perkins havde en 
tæt match, hvor de begge skød på et højt niveau. Det var tydeligt at se, at det var to 
verdensklasse skytter, og ingen af dem ville give sig. Slutteligt var det dog Perkins, der tog 
sejren hjem, og Damsbo slutter på en flot 8. plads.  
 
Hos recurve var Carina Christiansen samtidig i gang med et godt raid frem mod de rigtig 
spændende matcher. Runde for runde gav hun den gas og skød rigtig overbevisende. Hun holdt 
et niveau, der matchede alle andre topskytter på banen. I 1/8 finalen mødte hun dog Foulon fra 
Spanien, der var inde i en mindst lige så god rytme. Det blev en match, der vekslede frem og 
tilbage til 4-4. I det afgørende sæt mistede begge skytter lidt af de ellers høje scorer, og det faldt 
ud til Foulons fordel. Hun skød 25 mod Carinas 24 points, vandt sættet og dermed matchen med 
6-4. Carina ender på en tilfredsstillende 9. plads.  
 
De øvrige skytter kæmpede flot i deres matcher, men det rakte ikke til de store præstationer 
denne gang. Se detaljer om deres matcher på www.archery.org  
 
Torsdag skulle damehold i recurve skyde, og Danmark mødte Frankrig. Vi så med spænding frem 
til en revanche fra EM, hvor Frankrig slog Danmark med 1 point i semifinalen. Det startede rigtig 
godt for danskerne, der hurtigt kom foran. De holdt føringen – selv en nedtagning i 3. runde 
kunne ikke slå dem ud, da de hurtigt fandt rytmen igen – til og med 3. runde. I sidste runde 
tryllede Frankrig dog en flot serie af, mens danskerne tabte lidt af momentum. Pludselig var 
situation vendt, og Frankrig endte med at tage sejren.  
 
Efterfølgende blev matchen og tiden før og efter denne grundigt evalueret, og holdet bliver 
løbende stærkere. Det bliver spændende at følge dem ved næste store opgave – OL i London om 
en god måneds tid. 
 
I morgen skal Bjarne Laursen, Mads Krogshede og Johan Weiss skyde den individuelle OL-
kvalifikationsturnering. Det bliver en vanvittig spædende opgave, som de danske skytter glæder 
sig til. 
 
Sportslige hilsner 
 
WC3-holdet 
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Rejsebrev 2, 19. juni 2012 
 
World Cup 3, 2012 i Ogden, USA 
 
Deja vú 
 
Kvalifikationen tirsdag gav minder om den sidste internationale turnering, Danmark var til. Det 
var til EM i Amsterdam, hvor de danske skytter samlet set fik blandet start. Det samme skete 
ved dagens kvalifikation i USA.  
 
Herre recurve startede ud om morgenen, og de skød i voldsomt blæsevejr det meste af tiden. 
Desværre blev konklusionen efter de 72 pile, at det danske hold ikke kvalificerede sig til OL-
holdturneringen senere på ugen. Dog har vi de tre skytter med individuelt til OL-
kvalifikationsturneringen, som vi satsede på. Den skydes fredag. 
 
Bjarne Laursen blev bedste danske skytte hos herre recurve, og skød generelt flot. Johan Weiss 
startede rigtig godt ud, og lå længe i bedste tredjedel. Desværre fik han et udfald over et par 
runder, som sendte ham ned i tabellen. Mads Krogshede holdt et konstant niveau, mens Niels 
Dall ikke fandt frem til en god skydning. 
 
Next up var dame recurve og herre compound. Hos damerne lagde Carina Christiansen fantastisk 
ud, og lå I længerede tid omkring nr. 4. Samtidig begyndte Maja Jager at arbejde sig op efter en 
skidt første runde, og hun var længe oppe som nr. 5. Begge holdt godt ved, men de røg dog ned 
i feltet og endte lige uden for top 20. Louise Laursen fik også en dårlig start men kæmpede sig 
fint op. Hun ender dog i nederste halvdel af feltet. De tre skytters resultater betyder, at 
dameholdet får en seedning som nr. 12.  
 
Martin Damsbo lavede igen-igen en glimrende kvalifikation, hvor han efter en shoot off endte på 
en 8-plads, og han har dermed bye til 1/16-finalerne. Han ender med en score på 700 points, og 
det er verdensklasse at præstere det i et felt, som en World Cup byder på. Torben Johannessen 
havde lidt en off day, hvilket giver ham en placering midt i feltet. 
 
De individuelle eliminationsrunder skydes for alle klasser onsdag. 
 
Alt i alt en blandet danske dag, hvor vi dog kan finde mange opløftende momenter. Minderne fra 
EM fortæller heldigvis også, at Danmark manede sig gevaldigt op og fik en række flotte 
placeringer med hjem fra den turnering. Vi arbejder på, at det samme sker her i USA. 
 
Det er desværre ikke muligt at lave live opdateringer på DBSF’s Facebookside, da der ikke er 
internet på banen under World Cuppen. 
 
Sportslige hilsner 
 
WC3-holdet 
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Rejsebrev 1, 18. juni 2012 
World Cup 3, 2012 i Ogden, USA 
 
Det danske hold til årets sidste afdeling af World Cuppen er: 
 
Compound 
Martin Damsbo 
Torben Johannessen 
 
Recurve 
Louise Laursen 
Carina Christiansen 
Maja Jager 
 
Mads Krogshede 
Niels Dall 
Bjarne Laursen 
Niels Dall 
 
Træner:  Ole Gammelgaard  
Sportspsykologi:  Jakob Freil 
Holdleder:  Allan B. Grønkjær 
 
Skytterne og træner Ole Gammelgaard ankom fredag aften (Ogden-tid som er 8 timer efter 
dansk tid) efter en lang rejse. Dagene frem til den officielle træning mandag den 18. juni er 
brugt til småtræning og få jetlag ud af kroppen.  
 
Den officielle træning fandt sted i strålende solskin i fantastiske omgivelser.  
 
I morgen skydes der kvalifikation, der tæller til både den egentlige World Cup-turnering samt til 
kvalifikationsturneringen til OL-hold og OL-individuelt, som foregår torsdag og fredag i denne 
uge.  
 
Til disse turneringer er der 3 hold pladser hos hhv. dame og herrer samt minimum 5 individuelle 
pladser til damerne og 4 til herrerne. Der kan komme flere individuelle pladser, når 
holdturneringen er afgjort.  
 
Det kommer der, hvis nogle af de lande, der allerede har kvalificeret 1 skytte til OL, vinder en 
holdplads. I det tilfælde overgår den individuelle plads til OL-turneringen her i Ogden. 
 
Sportslige hilsner 
 
WC3-holdet 


