VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge.
Danmark stiller med dette hold:
Compound
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Stephan Hansen
Camilla Søemod
Recurve
Maja Jager
Anne Marie Laursen
Carina Christiansen
Johan Weiss
Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team
Danmark‐konsulent Nicolaj Holmboe.
Dag 1

Officiel træning
Søndag var officiel træning, hvor alle fik prøvet den
perfekte bane af, skudt sigtemærker ind og generelt
følt sig til rette i de flotte omgivelser.
Eftermiddagen bød også på Team Manager‐møde,
hvor praktiske forhold om program, hotel, transport
m.m. blev gennemgået.
Her blev også fremhævet de væsentligste
ændringer, der var vedtaget på World Archerys
Kongres i dagene inden. Særligt at FITA‐runden
skydes for allersidste gang ved dette VM. Fremover
vil det i stedet være 70‐meterrunden.
Mandag har recurve dame og herre/dame
compound kvalifikation. Skytterne er spændte og
glæder sig.

Sportslige hilsner
VM‐holdet

Dag 2
Mandag var det kvalifikation for alle danske skytter undtagen Johan Weiss, der først er i ilden
tirsdag.
Recurveskytterne skyder for sidste gang ved et VM en FITA‐runde ‐ eller 1440‐runden som den nu
hedder.
Compoundskytterne skyder 50 m‐runde. Det betyder
ved dette VM, at herre compound og dame recurve
starter på samme tid, nemlig mandag morgen. Det var
en lun morgen med stille vejr, og skytterne elskede det.
Herre compound fik en nogenlunde dag i felt, der var
meget stærkt. Martin Damsbo blev bedste dansker, og
holdet fik en nogenlunde placering.
De blev nr. 8, og de skal møde Canada i 1/8‐finalen i
holdturneringen, der skydes på fredag. Det bliver hårdt
arbejde at forsvare sidste VM's sølvmedalje, men med
hård fight er intet umuligt.
Martin Damsbo, Stephan Hansen og Patrick Laursen har
mulighederne for at slå alle på banen, og de viste mange
gange i dag, at de indimellem ramte et absolut
topniveau.

Efter en frokostpause, der blev holdt på vores hotel, var recurve dameskytterne tilbage på banen
til de korte afstande. Samtidig gik Camilla Søemod i gang hos dame compound.

For recurveskytterne er en VM‐
kvalifikation med 1440‐runde en enorm
lang dag. Maja Jager, Carina Rosenvinge
og Anne Marie Laursen når at opleve
mange små og lidt større kampe, som
de skal igennem. Samtidig skal de drikke
og spise mere eller mindre konstant for
at være sikre på, at de har overskud, når
sidste pil er skudt. Det klarede de til
topkarakter i dag.

Slutresultatet var glimrende for recurve i dag: Maja Jager blev nr. 8 i kvalifikationen og satte
samtidig ny dansk rekord ‐ hun brød gennem lynmuren, som sportspsykolog Jakob Freil
formulerede det efterfølgende. Samtidig satte Anne Marie ny personlig rekord, og Carina, der fik
en meget svær start, kæmpede sig til en flot score på 1320. Samlet gav det dameholdet en 7.
plads, som er den bedste placering i en kvalifikation til et VM.

Camilla Søemod fik en skidt start, hvor hun lå i den forkerte halvdel, da de havde skudt de første
36 pile. Hun skød dog en fantastisk 2. del af sin kvalifikation ‐ faktisk bedst af alle ‐ og hun måtte i
shoot off om 8. pladsen. Den vandt en skytte fra Indien, og Camilla blev dermed nr. 9. Det var fedt
at se, hvordan hun hev sig op og kom tilbage på den måde.
Efter skydningen slappede skytterne af, fik behandling og holdt korte møder med trænere og
ledere for at runde dagen af og for at være klar til i morgen.

Dag 3

En blandet dag
Johan Weiss var i herre recurve eneste dansker, der var i gang fra morgenstunden tirsdag. Han fik
en god start på 90 m. På 70 m. spillede tingene ikke rigtigt, og det betød, at han faldt lidt i
placeringerne. På både 50 m og 30 m skød han sig fint op i feltet igen. Han slutter i den bedste
halvdel, og han ser frem til eliminationsrunderne onsdag.

Sidst på eftermiddagen skulle Martin
Damsbo og Camilla Søemod op mod
Indien i compound mixhold i 1/8‐
finalen. De fik en god start og førte
efter de første fire pile.
Desværre havde danskerne herefter
nogle dårlige runder, og Indien
overhalede os på scoretavlen.
Ud røg Danmark, før den del af
turneringen rigtig nåede at komme i
gang. Ærgerligt!
De øvrige danskere brugte dagen til
let træning, hvor de både kørte
individuel og holdtræning.
Onsdag er alle undtagen Maja Jager,
der har bye til 1/16‐finalen, i gang
med eliminationsrunderne. Vi
krydser fingre og kæmper for god
dansk dag.

4. Dag ‐ Fire danskere videre til 1/16‐finalerne
Onsdag skulle alle undtagen Maja Jager skyder 1/48‐finaler. Det er en helt anden form for
konkurrence end kvalifikationsskydningen, fordi en match bliver afgjort på meget færre pile end
det, skytterne skyder i kvalifikationen.
Recurveskytterne var først på programmet, og deres
matcher bekræftede os i, at de arbejder på den måde, vi
gerne ser det.
Det gav to sejre til Carina Rosenvinge Christiansen, der
virkelig fandt sit høje niveau frem. Hun vandt begge
matcher overlegent, og hun er dermed videre til 1/16‐
finalerne.
Omvendt måtte både Anne Marie Laursen og Johan
Weiss nøjes med at være lige ved og næsten. Nogle små
udfald i deres skydninger betød, at de begge ikke
formåede at hive nogle sejre hjem.

Om eftermiddagen skulle compound skyde, og de kom
til at opleve, at vinden tog mere og mere til. Den
endte med at blive meget kraftig inden, de sidste pile
var skudt. Det viste sig at være til vores fordel.
Camilla var først på banen, og hun havde bye i første
runde. I 1/24‐finalen vandt hun ‐ og der var ikke på
noget tidspunkt den store spænding i den match.
De tre compound herreskytter, Martin Damsbo,
Patrick Laursen og Stephan Hansen, skød alle flotte 1.
matcher, og det fortsatte i hver af deres 2. matcher.
Dog nåede Martin ikke at komme op på højeste
niveau, og han røg derfor ud i en match, der var
præget af, at hans modstander havde heldet med at få
pile, der sad lige omkring linjerne, kaldt inde.

Stephan og Patrick holdt hovedet koldt i det efterhånden kraftige blæsevejr, og det virkede som
om, netop vejret bare gjorde, at de arbejdede endnu mere koncentreret. Det var rigtig stærkt. De
er altså begge videre til torsdagen 1/16‐finaler.
Lige da sidste pil var skudt tog vinden endnu mere til og et kraftigt regnvejr satte ind. Det må siges
at være god planlægning, at vi lige nåede at blive færdige med dagens konkurrencer ;‐ )

Torsdag eftermiddag skal recurve dameholdet skyde holdturneringen. De har vist gode takter i
træningen, og de glæder sig til at skulle skyde sammen.

Følg i øvrigt med på Bueskydning Danmark på FACEBOOK, der opdateres løbende hver dag!

