VM 2011 afholdes i Torino,
Italien
Rejsebrev, VM i Torino,
torsdag den 7. juli 2011

Inde eller ude
Torsdag var ventet med spænding. Alle danske skytter med undtagelse af Martin Damsbo, der har
bye og først går ind i turneringen i 1/16-finalen, skulle skyde knald-eller-fald matcher. Matcherne
var spredt udover hele dagen, så vi fik lov at opleve intensiteten og spændingen hele vejen igennem.
Det blev en tur i rutchebanen.
Først i aktion var Camilla Søemod compound dame i 1/48-finalen, og hun startede suverænt med 60
points efter de første to serier. Herefter gik hun desværre i stå, og det blev til et nederlag til den
tyske modstander.

Næst var Torben Johannessen og Patrick Laursen i compound herre. Begge skød gode første
matcher, som de kom sejrrigt igennem. Herefter var det 1/24-finale, og begge skytter fik for alvor
lov til at arbejde. Torben var bagud det meste af matchen, men da det kom til sidste pil, var han kun
bagud med 1 points. Det var dog ikke muligt for ham indhente den russiske modstander.
Patrick have også en helt lige match, som endte i shoot off. Her viste Patrick, at han har de
kvaliteter, der skal til. Han skød tættest på midten, og han er videre til 1/16-finalerne, der skydes
fredag.

Maja eneste recurve, der er inde
Alle recurveskytter var i aktion også. Maja Jager leverede rigtig god skydning, hvor hun først slog
en canadisk og siden en modavisk skytte ud. Hele vejen igennem skød hun op til sit høje niveau.
Hun er videre til 1/16-finalerne fredag også.
Desværre blev 1/48-finalerne endestationen for Louise, Carina, Niels og Johan. Alle skød som
forventet, men det rakte ikke denne gang. For drengene betyder det også, at chancen for OLkvalifikation er forpasset i denne omgang, men vi håber på, at Danmark får en ny mulighed i 2012.

Udførlige resultater kan findes på www.archery.org
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VM 2011 afholdes i Torino,
Italien
Rejsebrev, VM i Torino, onsdag den 6.
juli 2011

Stor dansk dag ved VM
I dame recurve slog Maja, Carina og Louise til, da det gjaldt. De slog USA efter en sindsoprivende
match i 1/8-finalen, og det betyder, at Danmark er sikret tre pladser ved OL i London næste år. Det
danske hold startede skidt ud, og de var bagud med 5 points efter første serie. De kastede dog al
energi ind for at indhente det tabte, og det lykkedes. Efter 24 pile var sejren i hus, og forløsningen
kunne komme ud.
Holdet har sammen med staben af trænere og eksperter fra Team Danmark arbejdet hårdt for at nå
netop det mål igennem det sidste halvandet år, så for holdet og os andre på baglinjen var jublen stor,
da OL-pladserne var en kendsgerning.
Spændingen om OL-billetterne var stor i alle matcherne i 1/8-finalen, og det udviklede sig til et
drama, da to af matcherne gik i shoot off, som udviklede sig til en protest, inden matcherne kunne
afgøres. Protesten løb over intet mindre en halvanden time, hvor de danske skytter fik tid til at juble,
smile tænke og tale med holdkammerater om OL-pladserne til Danmark. Pausen gav også mulighed
for, at de kunne prøve at nulstille tankerne og spore sig ind på ¼-finalen, som stod mod Indien. Her
kom pigerne ikke rigtig i gang, og det kan være en helt naturlig reaktion ovenpå realiseringen af
målet, som netop var at skaffe OL-pladserne.
Mix-hold
Omkring middagstid var både recurve og compound mixhold på banen i 1/16-finalen. I recurve
udgjorde Johan og Carina holdet, mens Camilla og Martin skød compound. Recurve var oppe mod
Korea, og compound mødte hjemmebanefavoritterne fra Italien. Ingen af de danske hold kom rigtig
ind i matcherne, og konkurrencen stoppede inden, de blev rigtig sjovt.
På vej mod USA
Det danske compound hold, bestående af Martin, Patrick og Torben, der i år har vundet medaljer
ved EM indendørs og to World Cup, har det mål for årets VM, at de denne gang vi besejre USA
(som de har tabt til i to finaler i årets World Cups). Først skulle de dog uden om tre modstandere;
Slovenien var først i rækken, og der lå danskerne faktisk længe til at trække det korteste strå. I
sidste serie viste de dog deres erfaring og skød 60, mens slovenerne smed deres forspring væk, og
dermed var Danmark videre. Herefter gik vejen mod finalen over Sydafrika og siden Canada. I
begge matcherne øgede de tre danske skytter konstant deres niveau, og de vandt semifinalen mod
Canada med en score på 237 points ud af mulige 240. Det rækker muligvis til en Europarekord
(dette undersøges i skrivende stund).
Efter aftensmaden på hotellet blev dagens store præstationer fejret med en is på den lokale isbar.
Det har været en stor oplevelse at følge danskerne i dag, og vi har mere at vente i morgen, hvor de
individuelle finaler skydes i gang. Følg med på www.archery.org ’
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VM 2011 afholdes i Torino,
Italien
Rejsebrev 4, onsdag 6. juli 2011

Sådan – pigerne sikrede Danmark 3 OL billetter
Der er ingen grund til at trække det i langdrag. Carina, Maja og Louise sikrede Danmark 3 OL billetter
ved at vinde over USA i 1/8 finalen. Dermed var et af de store mål ved VM opfyldt.
Nu da pointen er givet, kan vi så starte dagens rejsebrev, som vil være delt i 2 dele, idet jeg skulle tilbage
til Danmark ved 13 tiden og dermed kun regnede med at kunne overvære hold finaler i recurve samt mixhold for compound og recurve, hvorefter holdleder Allan Grønkjær vil lave 2. del af rejsebrevet. At jeg så
ikke nåede at se mix finalerne er en anden ting.
Dagen startede som sædvanlig med afgang fra hotellet kl. 7.30 for at være på bue banerne kl. 8.00. Her
startede Louise, Maja og Carina med en lille times opvarmning på opvarmningsbanen, som ligger 800 m
fra kvalifikationsbanen.
Kl. 9.45 var alle klar til 1/8 finalerne, hvor de danske piger skulle møde USA som havde en placering
som nr. 5 i kvalifikationsskydningen mod Danmarks 12. plads. Carina havde lidt ondt i maven, hvilket
nok var en blanding af nerver, spænding samt det som hun havde fået at spise. Amerikanerne virkede til
gengæld som de var helt klar til at jorde Danmark.
Amerikanerne valgt den skyderækkefølge der skal anvende i finalerne, dvs. hver skytte skyder en pil,
hvorefter næste træder frem. Danmark havde valgt at hver skytte skød de 2 pile på en gang, hvor første
skytte var Maja, efterfulgt af Louise for at afslutte med Carina. Den første danske pil var en 6 ’er så alle
danskere holdt vejret men kunne ånde lettet op da næste pil var en 9’er.
Resultatet efter første runde (6 pile) var en føring til USA på 5 point (54 mod 49). Det var som at pigerne
herefter fik ro på. Næste runde vandt Danmark med 4 point og var således kun 1 point bagefter. Danmark
blev endvidere hjulpet af, at en af de amerikanske piger var meget nervøs og således lå et niveau under
end de 2 andre amerikanske kvinder. Fra tilskuernes side blev der også holdt øje med Storbritannien, idet
en sejr over Rusland ville sikre en omskydning blandt alle taberne (se gårsdagens rejsebrev). Det kan
allerede nu røbes at Rusland vandt,
således at en sejr var et krav for
OL billetter.
Efter 3. runde var stillingen +2 til
Danmark (159 mod 157) idet
Danmark for anden runde i træk
skød 55. Nu var pigerne skudt
varme og sluttede af med en runde
på 56, således at de vandt med 4
point (215 mod 211). Armene var
ikke til at få ned på hverken
skytter, træner, sportschef eller de
danske tilskuere.
Danmark var sikret 3 billetter til
OL i London i dame rækken.

Der er ikke sat navn på de 3 billetter og
de 3 danske kvinder kan ikke vide sig
sikre på en billet, men sådan som de
skød i dag skal de øvrige talentfulde
danske kvinder strenge sig an for at
overtage billetten. Jeg tror vi vil se nogle
meget spændende turneringer i Danmark
det næste år.
Set fra et dansk synspunkt var
spændingen forløst, men det var ikke
tilfældet andre steder på banen.
VM byder på live streaming på
internettet af en udvalgt kamp i hver
runde, og første kamp var herrerne fra
Italien mod Tyskland. Her var Tyskland
dog ude i en umulig kamp idet Tyskland
kun skød med 2 skytter, idet en ene tyske skytte havde fået en allergisk reaktion og således havde en hånd
der var hævet til dobbelt størrelse, hvilket gjorde at han ikke kunne skyde.
Af de 16 kampe, var der 3 som stod lige efter de 4 runder (24 pile) og der skulle således være shoot-off.
En shoot-off består i, at holdets 3 skytter hver skal skyde en pil inden for 60 sekunder. Her skete der dog
det der ikke må ske, mindst af alt ved et VM, nemlig at DOS (Director Of Shooting) havde sat uret på 40
sekunder, hvilket er tiden ved individuel shoot-off. Det betød at nogle hold opdagede at det meste af tiden
pludselig var gået og således hastede skudene igennem mens Georgien kun fik skudt 2 af de 3 pile inden
fløjten lød.
Herefter startede diskussionerne. Dommerne læste lovene
og kom med den afgørelse at Georgien skulle have 20
sekunder til at skyde den manglende pil mens resultatet for
de øvrige stod fast, da reglerne siger at en skudt pil ikke kan
skydes om. Georgien skød den sidste pil og blev kåret som
vinder over det kvindelige italienske hold.
Det betød omgående 3 protester, som krævede at alle skulle
have mulighed for at skyde om, da holdene havde hastet
skudene igennem. Appeludvalget blev derefter kaldt
sammen og diskuterede i mere end en time. Afgørelsen
blev, at alle 6 hold skulle skyde runden om – en afgørelse
som delte vandene idet flere mente det stred imod lovene,
men en afgørelse fra appeludvalget står ikke at ændre. 2 af
de 3 kampe endte med samme vinder men i kampen mellem
Italien og Georgien havde begge hold skud 27 point og reglerne siger så at vinderen er den som har en pil
tættest på centrum, hvilket gjorde at Italien blev kåret som vinder, hvilket udløste stor glæde hos alle
italienere på og udenfor banen, men kvinderne fra Georgien brød grædende sammen.
Herefter var man så klar til ¼ finalerne, hvor Danmark skulle møde Indien. Her var begge hold lige
nervøse og resultatet efter 1. runde var 51-51 mens anden runde gav resultatet 100-100. Herefter
overvandt Indien hurtigst nervøsiteten og vandt de sidste 2 runder og endte med en samlet sejr på 203197.
Det betød at Danmark endte på en samlet 8. plads, hvilket dog blev taget med godt humør, idet målet om
en OL billet (for første gang til et dansk kvindehold) var en realitet.

Det betød dog ikke at arbejdet bag kulisserne var overstået, idet nu skulle alle underrettes. Nicolai
Holmbo, som er konsulent for Team Danmark, gik derefter i gang med det store presseapparat. Således
blev hele toppen i Team Danmark underrettet inkl. pressechefen som meget gerne ville have en
pressemeddelelse, hvilket så skulle skrives. Jeg fik kontaktet arrangørerne og fik skubbet min afgang en
time til lifthavnen til kl. 14. Nu blev landtræner, sportschef og skytter interviewet og der skulle skrives.
Pressemeddelelsen blev sendt 13.57 med hjælp fra Allan som samtidig skulle interviewes af DR. Kl. 15
blev hele Danmark via radioen således informeret om det flotte danske bue resultat.
Læs pressemeddelelsen som findes på DBSF’s hjemmeside, for at læse hvad landstræner og sportschef
udtaler.
Det betyder dog ikke at man nu kan slappe af, idet der allerede torsdag er individuel skydning ved VM,
hvor kvinderne skal leve op til det flotte holdresultat.
Når de komme hjem, skal der så en planlægning i gang, som gerne skulle gøre at kvinderne topper i
august 2012 ved OL i London. At de holder 3 år mere til VM i Danmark 2015 ikke da heller ikke være så
ringe.

Endnu en gang stort tillykke til pigerne med det flotte resultat.
Med varme hilsner fra Italien
Karsten Weikop

VM 2011 afholdes i Torino,
Italien
Rejsebrev 3, tirsdag 5. juli 2011
Tirsdag var det så tid for Herre Recurve
at skyde kvalifikationsskydning. I denne
klasse har Danmark 2 skytter: Niels Dall og Johan Weiss.
Dagen skulle starte kl. 8.45 med opvarmningsskydning, men her gik det ikke helt som planlagt, idet
den regn som var kommet i går og i løbet af natten (ja, det var ikke skybrud efter danske tilstande)
havde gjort at der ikke var noget strøm, hvilket betød at
man ikke kunne anvende det elektroniske tidssystem.
Derfor måtte man ty til den gamle metode, hvor der i
siden af banen står hjælpere med skilte som fortæller at
man må skyde, hvorefter et andet skilt fortæller at der er
30 sekunder igen. Et system som meget få af skytterne
havde prøvet. Heldigvis var strømmen fixet inden selve
konkurrencen skulle i gang.
Dette gjorde dog at marken som var stenhård ikke tillod
vandet at trænge ned og der var pløre flere steder.
Dagen skulle vise sig at blive den varmeste hidtil under dette VM, omkring 30 grader i skyggen.
Dermed skulle man sørge for hele tiden at få styret væskebalancen.
Ved pausen efter de 2 lange afstande lå Johan
som nr. 57 mens Niels lå som nr. 100. Johan
kunne have ligget højere hvis han ikke havde
lavet en misser på 70 m. Det var svært at bevare
koncentrationen i varmen, både for Johan såvel
som for andre skytter. For Johan fik landstræner
Ole Gammelgaard og holdleder Allan Grønkjær
reddet situationen og fodret Johan med energi og
væske.
Johan
sluttede
som nr. 58
med 1300 point men Niels blev nr. 87 med 1275. Johans
resultat var det bedste han har skudt internationalt og det er 2
år siden han har skudt 1300 i konkurrence.
Landstræner Ole Gammelgaard siger: ”Jeg er en tilfreds
landstræner. Begge skytter leverede resultater der lever op
til deres bedste. At Johan og Carina lige sneg sig med i mixhold skydningen med en 16. plads gør at alle er videre til

eliminationsskydningen, både individuelt såvel som hold. Så kan jeg ikke andet end at være
tilfreds.”
Forespurgt om vi burde have haft en 3. herre recurve skytte
med for at kunne sætte hold, svarer Ole: ”Cuttet for at
komme videre i Herre Recurve hold er 3906, hvilket gør at
den ekstra skytte skulle have skudt 1330 eller mere”.
På billedet står Ole med den svenske landstræner og
diskuterer om det danske mix-hold fra den 16. plads der
giver adgang til eliminationsskydningen.
Efter skydningen fortsatte Niels over på træningsbanen for
at finde de gode skud igen. Imponerende at fortsætte skydningen, når man kunne se på Niels hvor
han led i varmen.
Det kan nævnes at en kineser sluttede 97, hvilket er en helt uset plads for en kineser at ende på. Om
det var varmen der var årsag vides ikke.
Mandagen gav også 3 appel sager, hvoraf de 2 nævnes her:
- En europæisk skytte mente at have lavet et gennemskud, men da der kun var 5 huller i
skiven og ingen faner på jorden samt at pilen ikke kunne findes, dømte dommerne det som
en misser, hvilket skytten ikke var tilfreds med. Appel udvalget gav dog dommerne ret og
fasthold misseren.
- Det er gennem hele turneringen blev oplyst at hvis sammentællingen er forkert og er for lav,
så vil den lave score fastholdes. Hvis den er for høj justeres pointene ned, ja faktisk kan man
jf. reglerne risikere udelukkelse. Dette skete og der var en appel sag mellem Sri Lanka og
Storbritannien. Her fastholdt man at hvis der er regnet for lavt, så gælder den lave score.
Den 2. sag kan vi måske lære noget af i Danmark, idet det efterhånden mere er undtagelsen end
reglen at der er regnet korrekt på skydesedler.
Alt var jo ikke bare skydning. Som nævnt i tidligere
rejsebreve har forfatteren sendt til Torino for at samle
erfaringer til VM 2015. Det indebar et besøg i Torino
centrum for at se opbygningen af finale banen, som sker
ved Piazza Castello. Der var dog ikke meget at se, da det
første var begyndt opsætningen i morges. Der var 20
mand i gang, som sagde at de regnede med at være
færdig torsdag aften, så de var i god tid til finalerne som
foregår lørdag og søndag.
På det transportmæssige område kører tingene meget bedre, faktisk så godt at jeg som den eneste
der skulle til mit hotel, fik en hel politibus med plads til 40 personer for mig selv.

Med varme hilsner fra Italien
Karsten Weikop

VM 2011 afholdes i Torino, Italien
Rejsebrev 2
Så er ventetiden overstået og i dag kunne man
så starte på selve skydningen, hvilket vil sige
kvalifikationsskydningen.
Dagen skulle starte med Dame Recurve. Som
nævnt i rejsebrev 1 er transport altid et problem
ved store stævner, men her kunne de danske
piger, Carina, Louise og Maja, nyde godt af at
holdet har privatchauffør, idet landstræner Ole
Gammelgaard, var kørt til Italien i bil. Således
kunne pigerne vente med at ankomme til kl.
8.30 således at de var klar til opvarmningen som
skulle starte kl. 9.00.

Banen er lavet på en græsmark, som ikke er
anlagt til sport, hvilket gør at der er nogen
huller. Derfor er der lagt småsten ud for at jævne
underlaget. Det er dog ikke altid helt let og
Louise, som det ses på billedet, brugte god tid på
at få underlaget lagt ordentligt, således at hun
var klar til dagens 144 pile.
Skydningen startede som lyn og torden og efter
de første 12 pile lå de danske piger på en samlet
2. plads. Dette resultat kunne de dog ikke holde,
så ved pausen efter de første 72 pile lå pigerne
på en samlet 11 plads som hold, mens Carina lå
på en 23. plads, Maja lå som nr. 58 mens Louise
lå som nr. 59.

For at slippe for at står i en 30-40 minutters
frokostkø, havde Allan som er holdleder været i
supermarked for at handle ind, og der blev
således kræset om pigerne med lækker mad og
godt selskab bestående af holdleder Allan
Grønkjær, landstræner Ole Gammelgaard,
fysioterapeut Gitte Karlshøj samt Team
Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Frokosten gav energi, således at der var energi til de sidste
72 pile og nogle gode resultater. Således endte Carina på
en 13. plads med 1337, Maja blev nr. 33 med 1322 mens
Louise blev nr. 71 med 1271. Carina flotte resultat gave
også en ny dansk rekord på 50m, idet den gamle rekord på
329 fra stævnet i Middelfart blev slået med 3 point, således
at rekorden nu er 332.
Samlet skød pigerne 3938, hvilket rakte til en plads som nr.
12 i holdskydningen. Det betyder at onsdagen starter med
en skydning mod USA, hvor vinderlandet er garanteret 3 kvindelige recurve skytters deltagelse i
OL i 2012. Onsdag bliver meget spændende.
Som forventet var Korea urørlig og fik 1. og 2. pladsen individuelt med 1389 og 1361 point og
samlet fik de 3 skytter 4088 i holdskydningen, hvilket er 61 point mere end nr. 2 som blev Kina.
Skydningen sluttede 15.30, hvorefter compound skytterne kunne gøre sig klar til 2* 36 pile på 50
meter.
I Dame Compound er Camilla Søemod ene om at forsvare de danske farver. Camilla skød 681
hvilket rakte til en 24. plads. Nr.1 var Van Netta fra USA som skød 700 point hvilket var 9 point
mere end nr. 2. Fra nr. 2 og til Camillas 24. plads var resultaterne tæt og placeringerne skiftede
meget under de 72 pile.
I Herre Compound har Danmark er stærkt hold bestående af Martin Damsbo, Patrick Laursen samt
Torben Johannesen.
I kvalifikationsskydningen fik Martin individuelt en imponerende 3. plads med 707 point, hvilket
var fra 7 point fra den nye verdensrekord skudt af USA’s Reo Wilde. Patrick skød 700 hvilket gav
en 23. plads mens Torben med 4 point mindre (696) måtte 13 pladser ned og fik en 36. plads.
Samlet sit fik det danske Herre
Compound hold en lovende 3. plads
med 2103 point hvilket var 17 point
efter USA’s nye verdensrekord. At
det blev verdensrekord var ikke
overraskende, idet USA individuelt
blev nr. 1, 2 og 4.

Turen tilbage med busserne gik meget lettere idet vores
italienske værter havde sat alle kræfter ind for at få det til at
glide. På billedet ses FITAs ’Event Director’ i sving som
kuffert slæber.

Som forberedelse til VM 2015 i Danmark fik vi en snak med Emilio Fanti som er ansvarlig for alle
de frivillige under stævnet. Emilio har arbejdet fuldtid de sidste 2 måneder på at koordinere alle
opgaverne, hvilket er en stor opgave, idet der er 172 frivillige i gang på og omkring banerne, 70
personer sørger for transport mens 29 tidligere militærfolk sørger for sikkerhed, kontrol og for at
trafikken glider. I alt imponerende 271 personer.
Det betyder at vi i Danmark skal have 200 – 300 frivillige klar i 2015. Datoerne som ikke er
endeligt fastlagte forventes at blive fra 24. juli til 2. august, så du kan allerede nu godt sætte krydser
i kalenderen, for vi får helt sikkert brug for dig.

72 måtter klar til kvalifikationsskydning for compound

Tirsdagen vil byde på kvalifikationsskydning i Herre Recurve, hvor Niels Dall og Johan Weiss skal
i aktion fra kl. 9.00 mens onsdag bliver spændende idet vi her skal se holdene i Dame Recurve samt
Herre Compound i aktion.
Med varme hilsner fra Italien
Karsten Weikop

VM 2011 som afholdes i Torino, Italien
Rejsebrev 1
Det første rejsebrev fra VM 2011 vil være lidt anderledes. Det skyldes ikke at dette VM er
anderledes – ja, det er selvfølgelig lidt af en påstand da skribenten ikke har det store
erfaringsgrundlag. Dette rejsebrev er ikke som det plejer skrevet af træneren ellers holdlederen, men
derimod af Karsten Weikop, der er i Torino for at samle erfaringer til VM2015, men mere om dette
senere.
Danmark har sendt dette stærke hold til VM:
- Louise Laursen, Dame Recurve
- Carina Christiansen, Dame Recurve
- Maja Jager, Dame Recurve
- Johan Weiss, Herre Recurve
- Niels Dall, Herre Recurve
- Camilla Søemod, Dame Compound
- Patrick Laursen, Herre Compound
- Torben Johannessen, Herre Compound
- Martin Damsbo, Herre Compound
Med på turen er træner Ole Gammelgaard og holdleder Allan Grønkjær. Team Danmark støtter som
bekendt stærkt op omkring dansk bueskydning og har sendt fysioterapeuten Gitte Karlshøj samt
Nicolaj Holmboe.
Ved dette VM står der ikke kun VM medajler på spil men for recurve skytterne gælder der også
billetter til OL 2012 i London. Reglerne for at få en OL billet beskrives i et af de næste rejsebreve.
Den korte version af stævnet indtil nu er at lørdag var der officiel åbning mens søndagen bød på den
officielle træning. Alt i alt er der ikke meget at skrive om set ud fra et resultatmæssigt synspunkt
men så er vi heldigt at kunne vælge en anden synsvinkel.
Som bekendt skal Danmark afholde VM 2015 i København. Mottoet for dette stævne er ’Like never
before’, men hvordan kan man opnå dette? Selvom der er 4 år til stævnet, så er arbejdet allerede i
gang i styregruppen, hvor blandt andet
Karsten Weikop og Kasper HC Hovgaard
sidder. Begge er erfarne stævne arrangører
men det dækker mest nationale stævner. For at
få erfaringer er begge draget til. Erfaringer
både med hvad som er godt samt hvad der er
muligt at gøre bedre.
Derfor vil dette rejsebrev mere handle om
hvad der sker uden for skydebanerne frem for
selve skydningen, som vi nok skal komme
tilbage til i de nærmeste dage.

Mange som har været til internationale stævner frygter transporten og ikke uden grund. Da det
danske hold kom til Torino var det nødvendigt at vente en lille time inden man begyndte at pakke
bussen, som viste sig at være for lille til 20 skytter med bueudstyr, så er par skytter fra et andet hold
var nødt til at vente på næste bus. Turen tog en lille time og efter at alle skytter var sat af, sad
Karsten, der skulle bo på et andet hotel end resten af det danske hold, alene i bussen. Det blev dog
klaret efter chaufføren havde ringet et par gange og fået en cigaret.
Ved aftensmaden på hotellet var også stævnets dommere,
hvor Klaus Lykkebæk var en af dem, så derfor blev
aftensmaden indtaget sammen med dommerne. Man kan
mærke at dommerne er personer som kan lide deres gerning
og selvom de var fra 13 forskellige nationer gik snakken
livligt.
Efter aftensmaden var der afgang til Palazzina Stupingi, hvor
åbningsceremonien skulle foregå. Oprindeligt skulle den
have startet kl. 20.00 men var blevet flyttet til 21.30 da man
gerne ville have mørket til hjælp. De af skytterne som havde valgt at deltage i åbningsceremonien,
skulle dog vente knap 1½ time på en græsplane før indmarchen. Det er lang tid.
Efter indmarchen blev alle
skytterne, på nær den danske
fanebærer Camilla, placeret på
stole. Det skulle vise sig at Camilla
skulle stå med fanen de næste 1½
time – ikke den bedste måde at
gøre sig klar til et VM stævne.
Herefter havde italienerne lavet et
laser/lys show som kun kan
beskrives som FANTASTISK. Ved
indmarchen blev slottet som selve
stævnet foregår omkring oplyst
med de enkeltes nationers flag.
Derefter udnyttede man bygningen
til at lave en show der vil gå over i
historien, idet man forvandlede bygningen ved hjælp af lys. Der vil snarest komme en video på
hjemmesiden fra åbningsceremonien. Det bliver virkeligt svært i 2015 at lave en åbningsceremoni
som er ’Like never before’ men mon ikke det bliver muligt ☺
Vel hjemme på hotellerne efter midnat blev det til lidt søvn inden morgenmad kl. 7.00 hvorefter
busserne kørte de 6-7 km til slottet. Compound skytterne, der først skulle træne om eftermiddagen,
kunne sove lidt længere, men det viste sig at være en dårlig ide, idet der næsten ikke var noget
morgenmad tilbage. Her er et punkt som bare ikke må gå galt i 2015 – man kan ikke klare en lang
da på skydebanen uden en god start på dagen.
Transporten til og fra hotellerne skulle vise sig at blive et af dagens største problemer, Fra hotellet
gik der busser kl. 7.30 og 10.30 og retur 14.30 og 18.30. Det er lang tid at vente flere timer på en

varm skydebane før man kan komme tilbage til hotellet.
Uden at kende alle de logistiske problemer, syntes det
dog mærkeligt at man ikke kan køre turen til hotellerne
lidt oftere. Det som måske har gjort det lidt vanskeligt, er
at skytterne er placeret på 24 forskellige hoteller, hvoraf
mange ligger langt længere væk end vores hoteller. I
2015 regner vi med at bruge 2 måske 3 hoteller som alle
ligger i gåafstand af skydebanen. Det skulle kunne gøre
en stor forskel.
De danske skytter har dog en stor fordel i forhold til de
øvrige skytter, idet træner Ole Gammelgård er i bil til Italien, således at skytterne kan komme
tilbage til hotellet næsten når de vil. Et af formålene med den lange køretur er at sikre at hvis buerne
ikke kom med flyet, så har Ole reserve buerne med. En ting som skytter fra 3 ude af de 87
deltagende lande kunne have ønsket sig, idet deres buer ikke var kommet frem i morges.
Mandagen starter kl. 9 for Dame Recurve hvorefter den sidste pil forventes skud kl. 15.50. Herefter
vil Compound skytterne tage over kl. 16.15 hvor sidste pil forventes skud kl. 19.05.
Vejrudsigten for mandag lyder på 3-4 mm regn, hvilket for jer som er i Danmark ikke lyder som
meget efter de sidste par dages syndflod. Ikke desto mindre frygter vi det lidt, idet selve skydningen
foregår på en ujævn og stenhård mark, der som man kan se herunder er jævnet nogle steder med
sten. Måske ikke den optimale arena for et VM.

Med varme hilsner fra Italien
Karsten Weikop

