Torsdag d. 5. juli 2012

FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK
Herre junior compound holdet skal skyde Guld finale på lørdag.

Junior compound holdet med Claus Frantzen, Joachim Andersen og Mads Knudsen.
Torsdag står i holdskydningens tegn. Hvert land kan stille hold i alle klasser. Et hold består af tre skytter.
Kun de 16 bedste hold i hver klasse går videre til finaleskydningerne. I finaleskydningerne skydes der land
mod land bedst af 24 pile. Hver skytte skyder to pile ad gangen, så der skydes 6 pile i hver runde og 4
runder i alt.
Danmark har herrehold med i junior og cadet recurve klasserne samt i junior og cadet compound klasserne.
De første hold til at skyde var junior holdene om formiddagen.
Herre junior recurve holdet bestod af Frederik Sönnichsen fra Taastrup, Mathias Galbjerg fra Aalborg og
Nikolaj Wulff fra Aalborg. Holdet slog svenskerne i 8. dels finalen, men tabte efterfølgende i kvartfinalen til
de senere guldfinalister fra Ukraine. Herre junior recurve holdet avancerer dermed en plads og slutter EM
på en 7. plads.
Herre junior compound holdet bestod af Claus Frantzen fra Gilleleje, Joachim Andersen fra Sønderborg
samt Mads Knudsen fra Broby. Holdet slog først Sverige og derefter Italien og skal nu møde England i
Guldfinalen på lørdag på Slotsbryggen i Nykøbing Falster kl. 9.25.
Om eftermiddagen var det cadetternes tur til at skyde hold finaler.
Herre cadet recurve holdet bestod af Aske Halskov fra Aalborg, Mads Andersen fra Taastrup og Laust

Andersen fra København. Holdet skød fantastisk godt med den 5. bedste score i 8. dels finalen, desværre
var det mod det polske hold, der skød den højeste score, så danskerne tabte dermed 8. dels finalen og
slutter på en delt 9. plads.
Herre cadet compound holdet bestod af Rene Kristiansen fra Christiansfeld, Simon Mikkelsen fra Lyngby
samt Stephan Hansen fra Nykøbing Falster. Holdet klarede sig igennem til semifinalerne, hvor det tabte til
Slovenien. I den efterfølgende bronzekamp fik danskerne aldrig rigtig gang i skydningen og måtte se sig
slået af England. Holdet slutter dermed EM på en 4. plads.

Onsdag d. 4. juli 2012

DE TRE FØRSTE EM‐MEDALJER TIL DANMARK
Stephan Hansen er i Guld finalen
Onsdag er den store finaledag, hvor alle tilbageværende skytter skal ud i individuelle eliminations
skydninger. Skytterne skyder en mod en og kun vinderen går videre til den næste runde. Onsdag afholdes
de individuelle finaler fra og med 16. dels finalerne til og med bronze finalerne for alle klasser og buetyper.
De to buetyper, recurve og compound, har to forskellige finaleformer.
Finalerne for den olympiske recurve bue består af set skydning svarende til systemet kendt fra bl.a tennis,
hvor skytterne skyder i set mod hinanden indtil en af skytterne nå 6 point. Skytterne skyder 3 pile i hvert
set og den skytte med flest point vinder settet og får 2 point, hvis der er pointlighed bliver settet delt
mellem skytterne med 1 point til hver. Hvis kampen ender med set cifrene 5‐5, vil den blive afgjort ved
shoot‐off, hvor hver skytte skyder en pil, og den skytte hvis pil er tættest på centrum vinder kampen.
Finalerne for compound buen består af en mere traditionel match, hvor skytterne skyder 15 pile, 3 af
gangen, og den skytte der får flest point vinder kampen. I tilfælde af pointlighed vil der blive shoot‐off lige
som for recurve skytterne.
De første skytter der skulle i aktion om onsdagen var juniorskytterne.

Juniorenes bedste resultat blev en Bronze medalje til Claus Frantzen fra Gilleleje i herre junior
compound.
Øvrige junior resultater:
Anne Marie Laursen fra Silkeborg kom til kvart finalerne i dame junior recurve og slutter EM på en 6. plads.
Nikolaj Wulff fra Aalborg kom til 8. dels finalerne i herre junior recurve og slutter EM på en delt 9. plads.
Joachim Andersen fra Sønderborg kom til 8.dels finalerne i herre junior compound og slutter EM på en delt
9. plads.
Ida Frandsen fra Taastrup kom til 8. dels finalerne i dame junior compound og slutter EM på en delt 9.
plads.
Frederik Sönnichsen fra Taastrup kom til 16. dels finalerne i herre junior recurve og slutter EM på en delt
17. plads.
Mads Knudsen fra Broby kom til 16. dels finalerne i herre junior compound og slutter EM på en delt 17.
plads.
Senere på onsdagen var det cadetternes tur til at skyde finaleskydninger. Her faldt de bedste danske
resultater i dag

Stephan Hansen fra Nykøbing Falster vandt sin semifinale og har dermed kvalificeret sig til
guldfinalen, der afholdes på Slotsbryggen i Nykøbing Falster på lørdag.
Simon Mikkelsen fra Lyngby vinder Bronze i herre cadet compound.
Øvrige cadet resultater:
Laust Andersen fra København kom til 8. dels finalerne i herre cadet recurve og slutter EM på en delt 9.
plads.
Mads Andersen fra Taastrup kom til 8. dels finalerne i herre cadet recurve og slutter EM på en delt 9. plads.
Mathilde Tønder fra Aalborg kom til 8. dels finalerne i dame cadet recurve og slutter EM på en delt 9. plads.

Rene Kristiansen fra Christansfeld kom til 8. dels finalerne herre cadet compound og slutter EM på en delt
9. plads.
Sarah Sönnichsen fra Taastrup leverede dagens største overraskelse. Hun var dagens største favorit, men
tabte sin 8. dels finale i dame cadet compound, da hun blev overrasket af et pludseligt vindpust og skød en
forbier. Hun slutter dermed EM på en delt 9. plads.
I morgen torsdag er det så holdenes tur og her har Danmark herre hold med i alle klasser. Efter de
fantastiske resultater i compound klassen i dag må de danske compound hold klart udnævnes til favoritter.

Tirsdag d. 3. juli 2012

DANMARK ER MED I FRONT
Efter tirsdagens indledende seedningsrunde er flere danskere med i første række. Juniorerne startede
dagens skydning i næsten perfekt skydevejr med praktisk taget ingen vind og overskyet.
I den olympiske buetype hvor konkurrencen er størst gjorde alle 4 danske junior skytter et godt indtryk.
Specielt skal nævnes den olympske reserveskytte Anne Marie Laursen fra Silkeborg, der imponerede alle
ved at blive nr. 4 i seedningsrunden, mens Nynne Holdt‐Caspersen fra Aalborg blev nr. 27. For herrerne så
det lidt mere blandet ud, Nikolaj Wulff fra Aalborg blev nr. 10, Frederik Sönnichsen fra Taastrup blev nr. 25,
mens Mathias Galbjerg blev nr. 56. De samlede resultater gav til gengæld et godt udgangspunkt for
holdene, hvor junior recurve mix holdet med Anne Marie Laursen og Nikolaj Wulff blev nr. 4, mens herre
junior holdet blev nr. 8. Efter de første eliminations skydninger måtte Danmark desværre sige farvel til
Mathias og Nynne, mens både Anne Marie, Frederik og Nikolaj fortsætter til onsdagens 16. dels finaler.
For cadet recurve skytterne blev det også en god dag. Her var det Mads Andersen fra Taastrup, der sluttede
seednings runden bedst med en 11. plads, mens Aske Halskov fra Aalborg blev nr. 45 og Laust Andersen fra
København blev nr. 53. I dame cadet recurve blev Mathilde Tønder fra Aalborg nr. 16. De flotte individuelle
resultater gav også nogle gode seedninger til holdene, hvor herre cadet recurve holdet blev nr. 10 og
recurve mix holdet blev nr. 6. Aske taber desværre sin 24. dels finale, mens alle resterende danske cadet
recurve skytter kommer videre fra 24. dels finalerne og skal skyde 16. dels finaler i morgen onsdag.
For junior compound skytterne så det efter seedningsskydningen endnu bedre ud. Herre skytterne var
suveræne med en 5. plads til Mads Knudsen, en 6. plads til Claus Frantzen og en 10. plads til Joachim
Andersen, hvilket selvfølgelig også sendte herre holdet op på en samlet 2. plads kun et point efter nr. 1. Ida
Frandsen fra Taastrup kæmpede bravt og sluttede på en 10. plads, hvilket gjorde at junior compound mix
holdet med Ida og Mads sluttede som nr. 4.
De sidste skytter var så cadet compound skytterne, ligesom junior cadet skytterne dominerede klassen. I
herre cadet compound blev verdensmesteren Stephan Hansen nr. 1, mens Simon Mikkelsen blev nr. 2 og
den unge debutant Rene Kristiansen blev nr. 14. Dette gjorde at herre cadet compound holdet blev en klar
nr. 1. Da Sarah Sönnichsen som sædvanlig var overlegen i sin klasse og blev en suveræn nr. 1 i seednings
runden sluttede cadet compound mix holdet også på en klar 1. plads.
Alle de danske compound skytter skal først i ilden igen i onsdagens 16. dels finaler.

Mandag d. 2. juli 2012

315 forventningsfulde bueskytter fra 32 forskellige lande heriblandt 17 skytter fra Danmark er samlet i
Nykøbing Falster til EM i bueskydning for Ungdom, dvs. for bueskytter op til 21 år, mens den yngste skytte
kun er 14 år.
Skytterne ankom til Nykøbing Falster i løbet af søndagen lige fra morgenstunden til sent på natten til
mandag. Det sidste hold til at ankomme var Belarus (Hviderusland) der først ankom kl. 04.00.
Mandagen blev brugt til den officielle træning, hvor skytterne havde mulighed for prøve skydebanen af og
lave de sidste tilpasninger af udstyret inden det går løs med konkurrencen tirsdag.
Den officielle åbning mandag eftermiddag blev foretaget af præsidenten for det Europæiske forbund,
Mario Scarzella, formanden for det danske forbund, Rolf Lind samt borgmesteren for Guldborgsund
Kommune, John Brædder. Underholdningen efter indmarchen blev lavet af Nykøbing Falster
Sportsdanserforening.
Billeder fra mandagen kan findes her:
http://www.ffoto.dk/Sports/International‐competitions/EYC‐
Monday/23926177_PRFsNB#!i=1941708650&k=ZwHwvrs
Resultater fra tirsdagens seedningsskydning bliver løbende opdateret her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=211

PROGRAM FOR UNGDOMS EM I NYKØBING FALSTER

Programmet starter mandag d. 2/7 med indskrivning og officiel træning.
Selve EM starter først tirsdag d. 3/7 med seednings runder til den efterfølgende finale skydning. Alle skytter
og alle klasser skyder deres seedningsrunder d. 3/7. Selve seedningsrunden består af 2x36 pile på en fast
afstand. Der skydes hele ugen fra mandag til og med fredag på B1921s baner i Nykøbing Falster.
Den mere alvorlige del af EM starter onsdag d. 4/7, hvor de individuelle finalerunder starter. I finalerunderne
mødes skytterne skytte mod skytte i to mands matcher, hvor kun vinderen går videre. Onsdagen slutter med
Bronze kampene for de ældre Junior skytter kl. 11.30 og de yngre Cadet skytter kl. 17.30. Forhåbentlig vil vi
se nogle danske skytter her, selv om vi selvfølgelig regner med at de kommer i lørdagens guldfinaler.
Torsdag d. 5/7 står i hold skydningens tegn. Et hold består af tre skytter så Danmark har kun hold med i
Herre klasserne. Som om tirsdagen skydes der finaler til og med Bronze kampene.
Fredag d. 6/7 bliver der skud Mix hold. Et Mix hold består af den bedste herre og dame fra hver klasse, så
her har Danmark hold med i alle klasser. I modsætning til de tidligere finale skydnings dage, skydes der om
fredagen til og med Guld finalerne. Guld finalerne starter kl. 11.15 og vi regner med at se mange danske
hold her. Samtidig bliver der uddelt medaljer for den samlede Junior Cup, hvor vi også har flere danske
medaljefavoritter.
Alle Mix-finaler afholdes på B1921s baner.
Lørdag d. 7/7 skal der så skydes individuelle Guld finaler og Hold Guld finaler. Alle lørdagens finaler skal
skydes på Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Der skydes over indsejlingen, der er fri entre, borde og stole, så
kom og nyd bueskydning på højt niveau i nogle timer.
Vi starter kl. 9.00 og afslutter med medaljeoverrækkelse og afslutningsceremoni kl. 14.30. Her deltager
EMAUs præsident Mario Scarzella, formanden for DBSF Rolf Lind og borgmesteren for Guldborgsund
Kommune John Brædder m.f.
Der vil løbende være mulighed for snakke med de danske skytter, vi vil dog foretrække at evt. interviews
bliver afholdt i pauserne eller efter skydningerne. Interviews aftales med Pressechef Søren Sönnichsen.

