Inde EM i Spanien 2011.
Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler!

Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina.
Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op mod Rusland. En alt for
spændende kamp, for pigerne førte det meste af kampen men måtte
alligevel ud i shoot off, som de tabte. Sølv medaljen var hjemme!

Lige efter var det så herre junior compound med Nicklas, Mads og
Andreas, der skulle i ilden mod Italien. Italien førte hele kampen med
et enkelt point, så vi troede på guld lige til det sidste, men også
drengene blev besejret. Sølv medaljen var hjemme!

Sidste danske holdkamp var herre senior compound med Damsbo,
Patrick og Torben. Herrerne lage flot ud mod Holland med 30 point og
Holland 26 point og det forspring indhentede Holland ikke, så med
rigtig flot skydning fik Danmark et Europamesterskab og guldmedaljer!

Efter frokostpausen startede de individuelle finaler.
Sarah Sönninchsen vandt kvalifikationen og finaleskydningen
resulterede i at hun skulle op mod nr. 2. Sarah skød helt fantastisk og
på tilskuerrækkerne var vi ikke i tvivl om at hun ville gå hele vejen. Det
blev også til guld og et Europamesterskab!
Mesterskabets medaljehøst blev:
2 GULD
2 SØLV
1 BRONZE

Efter medalje- og afslutningsceremonien tog alle til en velfortjent afslutningsfest (herfra refereres ikke).

Desværre skal vi allerede med bus til lufthavnen kl. 7.30 og p.g.a. sommertiden får vi en time mindre at
feste i, men festet blev der.
Se alle resultaterne HER.
Naturligvis er det altid fedt som holdleder at vende hjem med masser af medaljer, men det er også dejligt
at kunne tænke tilbage på et mesterskabsstævne hvor man som holdleder kan sige: ”Det var en fantastisk
tur, med en flok hjælpsomme og imødekommende skytter” Tak skal i have!

Hilsen
Holdleder Dan Hansen

Inde EM i Spanien 2011.
Fredag 25. marts kom foråret og gulddrømmene til Cambrils, hvor de danske bueskytter leverede et
resultat som vi alle i DBSF ikke kunne ønske os bedre!
Dagen hvor alle holdfinaler skulle skydes helt frem til bronze, blev med 100% en dansker dag.

Herre senior compound startede i kvartfinalen mod Rusland, som blev
besejret med 234-229 derefter fulgte Slovenien i semifinalen som også måtte
forlade banen som taber med 237-231. Herrer senior er herefter klar til
guldfinalen mod Holland.

Herre junior compound lagde ud mod Spanien i kvartfinalen, men selv om de
havde hjemmebane fordel vandt Danmark med 234-230. I semifinalen mødte
juniorerne Ukraine, som noget overraskende have slået Sverige som
indledende var nr. 1, men mod Danmark måtte de overgive sig, juniorerne
vandt 234-231 og er klar til guldkampen mod Italien.

Dame junior compound sprang kvartfinalen over efter de var blevet nr. et
indledende, så samtidig med herrerne skød de også semifinale. Her mødte de
Kroatien som blev slået stort 228-218. Pigerne blev så det 3. danske hold der skal
skyde om guldmedaljer lørdag. Pigerne skal møde Rusland.
Se alle resultaterne HER.

Planen for guldfinaler lørdag med danske skytter er følgende:
Kl. 10.00 Dame junior compound hold
Ca. kl. 10.20 Herre junior compound hold
Ca. kl. 11.40 Herre senior compound hold
Kl. 15.50 Sarah Sönninchsen dame junior compound

Hilsen
Holdleder Dan Hansen
Dommer Bjarne Strandby kunne
også glæde sig over dansk succes.

Inde EM i Spanien 2011.
Torsdag 24. marts.
Som holdleder er der mange opgaver der skal udføres og en af dem er at
spotte de helt store resultater og onsdag missede jeg én. Sarah Sönninchsen
skal naturligvis fremhæves både med sin flotte skydning og ikke mindst for ny
danmarksrekord på 579 point, samt tangering af Europarekorden.
Tillykke til Sarah.
Torsdag blev alle individuelle finaler, til og med bronze, afviklet og det blev en
spændende dag!
Dagens høst blev 2 medaljer:
Nicklas Friese vandt bronze i herre junior compound over en skytte fra
Grækenland.
Sarah Sönninchsen er i guldfinalen på lørdag, efter især en meget spændende
semifinale, hvor Sarah førte 4-0. Pludselig stod det 5-5 og shoot off skulle
afgøre kampen, men Sarah var skarp og vandt.
Ida, Louise, Torben og Andreas tabte hver sin 1/8 dels finale.
Michalina, Damsbo og Patrick tabte hver sin kvartfinale.
Uheldigvis skulle Ida og Michalina mødes i 1/8 dels finalen og her vandt
Michalina.
Andreas mødte nr. 13 indledende og skytten fra Grækenland, som havde skudt
Mads ud onsdag, valgte kun at skyde runder a 30 point, hvilket Andreas ikke
kunne op med.
Samme type skytte var Damsbo ude for: 4x 30 point og Damsbo tabte.
Se alle resultaterne HER.
Det blev en dag med nerverne uden på trøjerne, med både op og ned turer. Opbakning var der masser af,
for alle danske skytter er i hallen selv om de ikke selv skal skyde.

Fredag skyder herrer holdene kl. 10.20 deres kvartfinale og pige holdet deres semifinale kl. 15.40 (hvis
planen holder)
Hilsen
Holdleder Dan Hansen
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Onsdag kl. 6.00 ringer uret og det er tid at stå op. Compound herre og Louise skal starte opvarmningen
kl. 8.00. Alle er naturligvis klar til dagens opgave, som er en kvalifikationsrunde på 60 pile plus 1/16 dels
finaler. Compound pigerne startede deres opvarmning kl. 15.00 også derefter med 60 pile og 1/16 dels
finaler.
Alle dagens resultater kan ses HER, så her vil jeg kun fremhæve nogle få
skytter.
Indledende blev der sat ny dansk rekord af Martin Damsbo, ved at skyde
597 point. Stort tillykke til Martin, som samtidig også blev vinder af
kvalifikationsskydningen og det til trods for at Martin fik en stabilisering i
øjet, så der måtte noget koldt på!
Både Martin og Louise måtte ud i shoot off, men hvad gør det når bare
det gik som det gik og begge vandt?
Sarah var i top tre under hele skydningen og blev vinder af dame junior
compound.
Alle tre hold er videre til finalerne på fredag og både dame junior compound og herre senior compound,
endda med det bedste udgangspunkt, da de begge vandt deres klasser!
9 ud af 10 er videre til finalerne torsdag, for Mads Knudsen tabte desværre sin 1/16 dels finale, så han
sidder over torsdag, men kommer stærkt tilbage på holdet fredag.
Vi håber at rigtig mange vil følge finalerne på nettet, det bliver rigtigt spændende, for med den skydning
skytterne har præsteret i dag, så lover det godt.
Humøret er højt og alle har god grund til at være tilfreds med dagens skydning.
Her nogle foto fra Cambrils:

Omkring hotellet.

Kæmpe scorertavler.

Så er der frokost:

Hilsen
Holdleder Dan Hansen

Skydehallen
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Klokken er 12.30 mandag den 21. marts og 9 bueskytter samt en
holdleder står klar til at checke ind, for at flyve til Barcelona. Årets sidste
indendørs stævne er Europamesterskaberne for senior og junior, som
finder sted i Cambrils, Spanien. Skytterne er:
HSC: Martin Damsbo, Patrick Laursen og Torben Johannesen
HJC: Mads Knudsen, Nicklas Friese og Andreas Darum
DJC: Ida Frandsen, Sarah Sönnichsen og Michalina Sigil
DSR: Louise Laursen
Spanien, nu kommer vi!
Forventningsfulde som man er lige før en afrejse, blev hurtigt til et midlertidigt mareridt da det viste sig at
Michalina havde glemt sit pas! I lufthavnen mente godt at hun kunne rejse på sit kørekort, når det var
Spanien vi skulle til, så også det problem blev løst (nu må vi så se om hun
kommer med hjem). Efter ca. en times forsinkelse kom vi af sted til Barcelona.
Her blev vi hentet i bus og kørt 90 km. sydpå til Cambrils. Her ventede Louise
som var kommet direkte fra stævne i Paris, hvilket var godt for så havde hun
allerede styr på mange praktiske ting.
Vi bor på et meget stort, flot og dejligt hotel i gåafstand fra hallen. Faktisk kan
jeg se hallen fra mit hotelvindue (foto).

Tirsdag morgen efter morgenmad, skulle alle compound skytter til den officielle opvarmning
i hallen og imedens var Louise og jeg til holdleder møde, for at gennemgå især de
ændringer der var til den oprindelige plan. Efter frokost skød Louise og alle andre recurveskytter
opvarmning. Alle var tilfredse med deres skydning, men vi ved jo godt at det er i morgen onsdag det
gælder. Under træningen var der kontrol af udstyret og som det
ses på billedet, er der også dansk deltagelse på dommersiden, da
Bjarne Standby er en af dommerne. Umiddelbart efter
aftensmaden var der
officiel åbningsceremoni.
Efter en del forvirring fra
arrangørernes side, om
hvem der skulle gøre hvad,
endte vi i en lang række
med Danmark skilt forrest,
derefter Dannebrog, som blev båret af Michalina, valgt p.g.a. hendes
uheld med hendes pas. Der blev holdt tre taler af officielle
personligheder hvorefter der var et fyrværkeri, som var kæmpe stort,
kunne sagtens måle sig med fyrværkeriet i Tivoli. Desværre var det
blæsende, koldt og begyndte at regne.

Følg resultaterne HER.

Planen er p.t.:
Onsdag er der kvalifikationsskydning for alle. Formiddag for HSC, HJC og DSR. Eftermiddag for DJC. Alle
efterfulgt af 1/16 dels finaler.
Torsdag individuelle finaler til og med bronze.
Fredag holdfinaler til og med bronze.
Lørdag alle guldfinaler.

Hilsen
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