REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen.
Lørdag den 27. aug. 2011:
Den eneste dag hvor ingen danske
skytter skulle skyde var i dag, men heldigvis skulle vi møde
op på stadion, for at hente to sæt bronzemedaljer!
Efter alle kadet mix-hold og hold kampe var afviklet var der
uddeling af medaljer.
Først modtog Sarah og Stephan en bronzemedalje i mixhold.
Derefter var der uddeling af medaljer til kadet compound
herrerne.

Dejligt at se Dannebrog, selv om det kun var på storskærm.

Søndag kl 10.45 går det løs med Stephan´s guldfinale og vi er 21
bueskytter herned som godt ved hvem vi holder med…….
Følg selv med på live score her: www.archery.org
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder

REJSEBREV nr. 6 fra ungdoms VM i Polen.
Fredag den 26. aug. 2011:
En stor dag for dansk bueskydning, leveret af compound kadet!
Som de første på banen i dag var Peter og Stephan, de skulle
have afgjort deres kvartfinale. Det er selvfølgelig dejligt at vide
at Danmark dermed er sikker på en semifinale plads, men lidt
ærgerligt at en dansker skal skyde en anden dansker ud. Efter de
15 pile var skudt blev resultatet at Stephan vandt 145-139.
Derefter mødte Stephan en skytte fra Kroatien, som han vandt
over med 148-142 (3. gang Stephan skød 148 point) og hermed
var han i guldfinalen, som skydes søndag kl. 10.45. Alle var
henne og ønske Stephan tillykke.
Der var et hængeparti fra i onsdags, nemlig mix-hold
bronzekampe, så da arrangørerne havde fået lavet en et meter
linje kunne vi komme i gang. Sarah og Stephan mødte Sydafrika, som var seedet et, men det tog de to
danske skytter sig ikke af. De leverede god skydning og vandt 149-147 og Danmarks anden medalje var i
hus.
Dame junior recurve var næste hold på banen. De tre unge
damer mødte Japan. Danmark lagde godt ud, men da alle pile
var skudt stod det 212-202 til Japan, ærgerligt men godt
kæmpet af Danmark.
Endnu en medalje var indenfor rækkevidde, idet compound
kadet drengene skød semifinale mod Tyrkiet. Danmark startede
med at komme bagud og det nåede de aldrig at indhente, så de
tabte 228-226. Til gengæld
viste i de bronze kampen
format ved at vinde 228-219 over Storbritannien og bronzemedaljen
var hjemme. Efter at have nærlæst resultatlisterne viser det sig at de i
onsdags satte ny verdensrekord i kampen mod Italien, hvor Danmark
skød 231 point, sikke en bonus at opdage.
Alle danske skytter var naturligvis mødt op for at heppe på de danske
farver:
Lørdag er der ingen danske
skytter der skal skyde, men
kadet mix-hold og hold skal på
stadion og have deres
bronzemedaljer.
P.S. Vi var mange der undrede
os over, at dommerne tillod
denne skytte fra USA at trække
op så højt over måtten?
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder

REJSEBREV nr. 5 fra ungdoms VM i Polen.
Torsdag den 25. aug. 2011:
Sorry, ingen af mine billeder i rejsebrevet i dag. Under kopiering af de nyeste
billeder, forsvandt alle, så i må nøjes med tekst og nogle FITA
billeder.
Dagen startede med noget af en overraskelse, for der var ingen
strøm og pavilloner var brast sammen pga for stor vandmængde, så
ingen steder at finde skygge, hvilket blev et stort problem i løbet af
dagen. Samtidig er det en kunstofbane der skydes på, så regnvandet
har svært ved at trænge væk. Dagen kom i gang og det var Nynne
der skyde 1/48 del finale, en finale som hun vandt. Herefter mødte
Nynne Anne-Marie, her var det Anne-Marie der vandt. Som om det ikke var nok at to danskere mødte
hinanden, så mødte Anne-Marie Carina i 1/16 dels finalen. Carina vandt men tabte senere 1/8 dels finalen.
De tre recurve kadet drenge, Mads, Laust og Casper, måtte alle se sig besejret i 1/48 dels finalen, men selv
om det er slut med skydning for dem, har det været en meget stor oplevelse for dem.
Alle tre herre recurve junior vandt deres 1/48 dels finale, men desværre tabte Frederik i 1/24 dels finalen,
Martin i 1/16 dels finalen og endelig nåede Krogshede helt frem til 1/8 dels
finalen, som han tabte til en skytte fra Korea.
Michalina er eneste compound junior fra DK, nåede desværre ikke
igennem sin 1/16 dels finale, selv om hun var den der skød flest point af
alle der blev skudt ud også flere end en dels ad dem der gik videre, men
sådan er det med sport…
Ida lagde godt ud med at vinde sin 1/24 finale, hvorefter Sarah og hende
skulle skyde 1/6 dels finale, som de tabte. Sarah pressede sin konkurrent ud i shoot off, men konkurrenten
var mest skarp og tættest på centrum.
Som i dame junior recurve, var vi meget uheldige med seedningen for her startede Nicklas og Claus med at
møde hinanden i 1/24 dels finalen. Nicklas vandt på shoot off, hvorefter han mødte Andreas i 1/16 dels
finalen, som Andreas vandt. I 1/8 dels finalen tabte han desværre og nu var der
kun herre compound der havde mulighed for
medalje.
Både Peter og Simon vandt deres 1/24 dels finale
sikkert. Stephan var med i 1/16 dels finalerne og her
vandt både Peter og Stephan deres, mens Simon
tabte sin. Stephan satte her ny Europarekord med 148 point (Max 150). I 1/8
dels finalen var både Peter og Stephan skarp igen og vandt deres kamp, Stephan
igen med 148 point. I kvartfinalen som skydes fredag morgen skal Peter og Stephan
mødes, så DK er sikker på en skytte i semifinalen!
Dagen bød på mange spændende kampe, men desværre kun mulighed for en enkelt
individuel medalje.
Fredag skyder Peter og Stephan ¼ finale og semifinale. Sarah og Stephan skyder om
bronze medaljer i mix-team. Dame recurve junior holdet starter med 1/8 dels
finalen og vi håber det kan gå hele vejen. Compound kadet drengene skal skyde
semifinale om eftermiddagen og skulle de gå hen og tabe, skal de skyde om bronze
lige efter.
Hilsen Dan Hansen, Holdleder.

REJSEBREV nr. 4 fra ungdoms VM i Polen.
Onsdag den 24. aug. 2011:
Igen i dag var der morgenmad kl. 6.30 for en del af skytterne. Junior recurve skulle
skyde kvalifikationsrunden, en fuld FITA runde og alle mix-finaler skulle skydes til og med bronze kampen.
Efter vi havde indrettet vores egen lille lejr, kunne
skydningen gå i gang. I junior klassen er konkurrencen hård,
bl.a. er der en del skytter, som vores egen Carina, som skal
deltage ved OL i 2012.
På www.archery.ord er
alle resultaterne. Efter
144 pile var resultatet
bl.a. at Carina blev nr. 7
og Mads nr. 15, to rigtig
flotte placeringer!
Under skydningen skete det der bare ikke måtte ske, nemlig at vinden
tog fat i måtten på bane 1, lagde den ned med
pilene i græsset, surt for fire skytter der fik
ødelagt tre pile hver. Arrangørerne har laver linjer med
bred plastic og for at sætte linjen fast er der for her 2 meter
et stykke dobbelt klæbende tape, man har bare glemt at
tage papiret af så det kan klæbe på begge sider! Der er nu
kommet en storskærm på banen hvor resultaterne løbende
bliver opdateret. Rigtigt godt for de printede resultater der
skal op er meget bag efter.
Efter en times forsinkelse startede opvarmningen til mixfinalerne, men så var kl. da blevet 17.00. Michalina/Andreas i junior compound
tabte desværre deres 1/8 dels finale til Mexico. Sarah/Stephan i kadet compound
vandt deres over Hong Kong. Carina/Mads tabte til Kina, så nu fulgte holdet
kadetterne. De mødte Canada i kvartfinalen. Inden den sidste runde var DK bagud
med 4 point og da de var skud, regnede alle bag skydelinjen med at de have tabt med ét point, men hvad vi
ikke kunne se fra baglinjen var at
der var tvivl om den ene af
Canada´s pile. En dommer blev
tilkaldt og pilen blev dømt ned, så
kampen skulle afgøres på shoot off.
Den vandt DK sikkert og var klar til
semifinalen mod USA. Desværre
tabte Sarah/Stephan og skal nu
skyde om bronze mod Sydafrika på
fredag, for pga forsinkelser og da
det var ved at blive mørkt er kampen udsat til fredag.
Så var det hjem og få en meget sen aftensmad, efter en lang og spændende dag. Efter aftensmaden holder
vi alle et kort møde hvor dagen bliver evalueret og næste dag bliver gennemgået.
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

REJSEBREV nr. 3 fra ungdoms VM i Polen.
Tirsdag den 23. aug. 2011:
Bib, bib, bib vækkeuret ringer for kl. var 06.00. Så er det op for der var aftalt
morgenmad kl. 6.30 for kadet recurve og junior compound.
Kl. 7.30 ankom vi til banen og opvarmningen startede kl. 8.00. Kadet recurve skød en fuld FITA runde og
junior compound skød en 50 meter runde, som jo kun er det halve af en fuld FITA runde. Det betød så at
kedet compound kunne skyde deres 50 meter runde
medens kadet recurve skød de to sidste afstande. Det
kunne dog kun lade sig gøre fordi man er begyndt også at
skyde 6 pile, på spot ansigt, på de to korte afstande.
Alle resultater kan ses her: www.archery.org så derfor vil
liste alle resultaterne op.
Selv ved et verdensmesterskab stævne kan man blive
overrasket over at der er ting som halter, som f.eks. at
skytterne først fik
rygmærker langt inde
i skydningen.
På billedet ses
hjælperne, som prøver at få styr på dette problem.
Skydningen gik fint, selv om det blev en meget lang dag for
kadetterne, men alle klarede cuttet, så de skal alle skyde finaler
senere på ugen. Efter kvalifikationsrunden blev der afholdt 1/8 og
kvartfinaler for compound kadet og junior. Begge hold vandt deres 1/8
dels finale, men desværre tabte juniorerne deres kvartfinale,
hvorimod kadetterne er videre til semifinalen, endda med
kvartfinalens højeste score. I Compound mix-finalerne bliver
det Andreas og Michalina hos junior samt Sarah og Stephan i
kadet, der skal skyde finaler i morgen onsdag. Ved stævnet er
der en del tilskuer også fra
Danmark, men desværre er
der ikke mulighed for at kan
komme ind på den anden side
af hegnet.
Efter en god dag ser vi frem til endnu en god dag med masser af skydning
for junior recurve. De skyder til ca. kl. 16.00, hvor efter der er mix-finaler,
helt frem til og med bronze
finalen. Så vi kan vente os
endnu en lang og spændende dag i Lecnica, Polen.
Kig forbi www.archery.org og se en masse resultater, som bliver
løbende opdateret.
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder

REJSEBREV nr. 2 fra ungdoms VM i Polen.
Mandag den 22. aug. 2011:
Mandag formiddag var der officiel træning for Junior og efter frokost for kadetter.
Dan skulle til holdleder møde for at få de vigtigste informationer og sidste rettelser.
Alle skytter skulle til kontrol af udstyr, hvor hver enkelt skyttes udstyr bliver gået igennem og hvor skytten
skal fremvise pas, for at man kan være sikker på at de stiller op i den rigtige klasse.
Om aftenen blev der afholdt åbningsceremoni, så der var
rigeligt at tage sig til her på den sidste dag inden det rigtigt går
løs.
På billedet er det Mads og Casper der får instrukser af Niels,
for de to trænere havde hver deres hold dagen igennem, så
der blev skudt, snakket
og rettet på udstyret,
men så ser det også ud til
at alle er klar til
kvalifikationen fra tirsdag
morgen. Kontrol af
udstyret foregår ved at hvert land møder op hos dommerne og så
bliver alt udstyr gået igennem og bl.a. bliver hver eneste
compoundbue kontrolleret, om der er for mange pund på. Her er det Laust der næsten slap igennem, for
der manglede navn på hans pile, hvilket naturligvis blev ordnet.
Mellem 18.00 og 20.00 var der åbningsceremoni, som var en tur igennem byen. Her er nogle billeder der
giver et godt indtryk af ceremonien, hvor Mads som ny mand på landsholdet var fanebærer. Der blev holdt
naturligvis holdt taler af forskellige betydningsfulde personer og fire guldvindere fra sidste VM blev hædret.
På senen var der også en skytte og en dommer der på tro og love, sagde at skytter og dommere ville gøre
deres til at mesterskabet bliver afviklet i en god sportsånd.

Tirsdag starter herrer kadet recurve samt herrer og dame junior compound. Over middag skiftes junior
compound ud med herrer og dame kadet compound, for til sidst at alle compound hold skyder 1/8 og kvart
finaler.
Det betyder at junior recurve først kommer på banen onsdag, så de får en god træningsdag i stedet.
Alle resultater kan løbende ses på FITA´s hjemmeside: http://www.archery.org/
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder

REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen.

Recurve
Carina Christiansen
Nynne Holdt-Caspersen
Anne Marie Laursen
Mads Krogshede
Frederik Sönnichsen
Martin Laursen
Casper Lauridsen
Laust Andersen
Mads Andersen
Træner, Niels Dall
Holdleder, Dan Hansen

Compound
Nicklas Friese
Andreas Darum
Claus Frantzen
Michalina Sigil
Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Stephan Hansen
Peter Sigil
Simon Mikkelsen
Træner, Torben Johannessen

Lørdag den 20. aug. 2011:
Kl. 13.30 stiger de første ungdomsbueskytter på bussen i Aalborg, med retning mod Legnica, Polen og de
sidste stiger på i Nykøbing F. kl. 20.00.
Søndag den 21. aug. 2011:
Vi var fremme ved vores hotel kl. 7.00. Vi var hundesultne, så
det var bare at komme af sted, ind til morgenmaden
hvorefter vi var så heldige at kunne indtage vores værelser.
Iflg. planen skulle recurve træne om formiddagen og
compound om
eftermiddagen,
så det tog vi
udgangspunkt i.
Det viste sig at
alle kunne træne samtidig, men nu havde vi delt det op så vi
holdt os til planen. Recurve skulle dog først vente på at de blev
klar med træningsbanen!!

Efter frokost, som i dag og de kommende dage spisen ved
skydebanen, trænede compound, under kyndig ledelse af
Torben.

Under træningen stod Stephan sammen med en skytte fra
Korea, det udviklede sig til en
lille match på samme ansigt.
Begge skytter skød 59 point
på 6 pile/50 meter, men skytten fra Korea med det særlige bueskyttenavn
”Park” skød med recurve!
Alle er ved godt mod, ikke at sammenligne med skytterne fra USA der endnu
ikke søndag aften har fået deres bueudstyr. Lidt fordel har vi da ved at kører i
bus. Vi kan naturligvis benytte vores egen bus, men det tager kun 10-15 min.
at gå til station, så det bliver nok til at vi lader bussen stå, det meste af tiden.
I morgen mandag, efter en nats søvn i en rigtig seng, er officiel træning på banen, holdleder møde og
åbningsceremoni.
Vi vender tilbage med flere oplevelser herfra Polen.
Hilsen
Holdleder Dan Hansen

