ørdag
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World Cup 1, Porec, Kroatien 2011
6. rejsebrev

Lørdag den 7. og søndag den 8. maj 2011

Sølv og bronze har de danske compoundskytter med hjem fra årets første World Cup.
Det blev en realitet på den flotte finalebanen ud til kysten lige uden for centrum i
Porec.

Første danske islæt var compoundholdet, der gik på banen lørdag formiddag.
Modstanderne var USA, der tog sejren i finalen sidste år mod Danmark. Den gang
skulle de to hold ud i shoot off. I år startede amerikanerne rigtig stærkt, mens
Danmark smed nogle få points i første ende. Det blev en føring, Torben, Martin og
Patrick ikke formåede at hente. Holdet skød stabilt hele vejen igennem, men det rakte
desværre kun til sølv igen i år.
Skuffelsen var stor hos de tre skytter, men set i bakspejlet skal de være stolte over
præstationen. Martin skulle hurtigt finde fokus frem, fordi han en times tid senere
trådte ind på banen igen. Nu gjaldt det bronze-finalen mod Hernandez fra El Salvador.
Sydamerikaneren startede matchen, og han åbnede straks op for Martin. Hernandez
smed points lige fra begyndelsen, og Martin viste derimod suveræn skydning. Det
øvrige danske hold sad på tilskuerpladserne og fik en opvisning i, hvordan man hiver
en finale i hus.

Efter matchen stod alle danskerne klar til at lykønske Martin, ligesom de havde stået
klar med opbakkende skulderklap til compoundholdet, da de tabte finalen – men vandt
sølvet. Også herfra skal der lyde et kæmpe tillykke.

ørdag
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Martin, Torben og Patrick har fået
overrakt præmien for 2. pladsen ved
årets første World Cup. Nr. 1 blev
USA og nr. 3 blev Iran
Resten af dagen gik med afslapning. Først fælles frokost, hvorefter holdet delte sig op.
Nogle ville se mere finaleskydning, andre ville tilbage på hotellet for at pakke, hygge og
Patrick, Niels og Allan tog små tenniskampe, mens Maja og Johan øvede sig i tennis.
Om aftenen fejrede compoundskytterne deres medaljer, mens resten af holdet gik
tidligt i seng.
Søndag nat blev vi hentet på hotellet 2.30, og så stod den på bustur de næste fire
timer. Derefter direkte fly fra Zagreb til København.
Det har været en dejligt tur med
masser af gode præstationer og
oplevelser. Det er ret unikt at opleve,
hvordan et hold, der består af så
store individualister, får tingene til at
gå op i en højere enhed sådan en
uge sammen.
Sportslige hilsner
WC 1-holdet
P.S Niels og Johan vandt minigolf matchen over Martin og Patric på tættest mulige
margen; nemlig shoot off på banens sværeste hul.
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World Cup 1, Porec, Kroatien 2011
5. rejsebrev

Fredag den 6. maj 2011

Verdensklasse
Betegnelsen ”verdensklasse” kendetegner præstationer på allerhøjeste plan. Det så
tilskuerene på konkurrencebanen i dag fra det danske compoundhold. Torben, Patrick
og Martin vandt EM-inde for små to måneder siden, og vi havde forhåbning om, at de
igen kunne levere en god indsats. Det gjorde de, og er i guldfinalen i morgen ca. 10.10!

Første match for holdet var mod Schweiz, som Danmark tromlede henover. Efter to
ender havde danskene 59 points, og de fortsatte. Faktisk lå de til at slå
verdensrekorden på et tidspunkt, men så satte vinden ind og slog rytmen lidt i stykker.
De smed derfor lidt flere points, men vandt en overbevisende sejr. Også i næste runde
(1/4-finalen) tog danskerne teten fra start mod Mexico, og den holdt lige hjem.
Danmark vandt 230-229. En plads i semifinalen var klar, og her ventede det hollandske
hold, som danskerne slog ved EM-inde og endda i Porec ved World Cup for et års
siden. Dengang var det med Mads Krogshede på holdet i stedet for Torben.
Det var tydeligt, at hollænderne var opsatte på revanche, men den må de have til
gode. De tre danske skytter hev en flot sejr hjem efter en match, hvor danskerne igen

lagde sig i spidsen, men hvor de også måtte kæmpe hårdt for at bevare føringen. Igen
var der en del vind, og det gjorde blandt andet, at Martin, der er 3. mand og afslutter
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på holdet, ofte fik kort tid til sine to skud. Han viste gang på gang klassen ved at fyre
gode skud af.
Finalen bliver mod USA, og det er en re-match fra sidste års finale. Det bliver utroligt
spændende at følge. Danskerne har gode chancer for at tage guldet, men de skal
naturligvis hive det allerbedste niveau frem – et niveau alle tre skytter har vist i ugens
løb. Det er fascinerende at opleve, hvor godt Torben, Patrick og Martin går i spænd på
banen. De pjatter, snakker og hygger sig lige til første skud skal fyres af. I mellem
enderne går de tilbage i det mode, og der ser man ikke mange andre hold, der kan. Det
skulle da lige være de danske recurvepiger.
Dansk recurve i top 8
Louise, Maja og Carina udgør det danske recurvehold, og de kvalificerede sig som nr.
10 i denne turnering. De skulle derfor møde et hold fra den øverste halvdel, og det
blev Polen. De danske piger viste igen, at de er meget talentfulde i holdskydning. Som
compoundherrerne går de til opgaven med stor gejst og motivation. Modsat virkede
polakkerne demotiverede på forhånd. Billedet tegnede lyst, og Danmark skød en flot
match, der gav dem sejren. Næste modstander var 2. seedet Indien i 1/4-finalen.
Danmark fik en perfekt start, og de første med 3 points halvvejs. Vi bag linjen var
begyndt at se semifinalen foruden men så viste inderne høj klasse ved at skyde 59
points i 3. ende. Det gav dem et forspring, som danskene ikke formåede at hente.
Holdet ender formentlig på en 6. plads, og det er rigtig flot. Man sidder dog tilbage
med en smule ærgrelse, fordi det kunne være blevet til mere denne gang. Det er dog
herligt at se, at pigerne kan være med, hvor det er rigtig sjovt. Og allerbedst er det at
vide, at de selv synes, at det er sjovt at skyde holdkonkurrencen.

Vi ser frem til i morgen, hvor compound herrerne skyder om guld, og Damsbo skyder
om bronze. Indtil da udnytter recurve tiden til at træne, og senere på dagen vil der
være et længe imødeset minigolf match mellem Niels/Johan og Martin/Patrick.
Sportslige hilsner
WC 1-holdet
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4. rejsebrev

Torsdag den 5. maj 2011

Compound rykker
Fire danske compoundskytter stod klar torsdag formiddag for at prøve kræfter med
den nye 50 meter-runde. Patrick havde bye i de første to runder pga. sin flotte
placering fra kvalifikationen, mens Martin fik en bue i første runde pga., at der ikke var
104 deltagere i feltet. Torben og Claus skød 1/48-finalen, og de gjorde det begge
overbevisende.
Torben slog en skytte fra Luxembourg ud uden de store problemer. I næste runde
mødte han Christenburry fra USA. Det blev en match, der bølgede frem og tilbage, og
de endte begge med 143 på scoretavlen. Shoot off! Torben trak det korteste strå –
ærgerligt, men flot turnering indtil videre af Torben.

Et talents ilddåb
Claus stod over VM-medaljevinder Liam Grimwood. At stå på den internationale
seniorscene for første gang og så møde så stærk en skytte kan ryste de fleste. Dog ikke
Claus. Han viste, hvorfor han regnes som et stort talent. Han skød fremragende! Efter
15 pile havde han kun droppet 4 points. Det var en fornøjelse at se, hvor rolig han var.
Han viste også god styrke i vinden, som drillede ind i mellem under matchen. I næste
runde mødte han en franske Doussot, og Claus fortsatte den gode stil. Han førte langt
ind i matchen, men desværre stod de helt lige efter de 15 pile. En shoot off skulle der
til for at afgøre matchen. Claus skød en 9'er, og det samme gjorde Doussot, men den
franske pil var desværre en halv centimeter tættere midten. Claus var ude på mindst
mulige margen. Tilbage står et indtryk af en ung skytte, der har lært en masse i denne
uge.
Danskermøde
Tilbage var nu Martin og Patrick. Martin mødte i 1/24-finale svenske Andersson, som
han besejrede klart. Derefter var det endnu en svensker i 1/16-finalen. Denne gang
stod Martin over for Magnus Carlsson, og Martin vandt med 144-140. I 1/16 trådte
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Patrick ind i turneringen, og han mødte Chris White fra England. Det blev en uhyre tæt
match med super-scoren 147-147. Igen skulle en dansker i shoot off. Her trak Patrick
en 10'er frem, der sad tættest på midten – White skød nemlig også en 10'er.

Patrick og Martins seedning gjorde, at de nu stod face to face i 1/8-finalen. Det er altid
underligt, når en dansker møder en dansker i en international turnering, og det var
især uheldigt i denne uge, fordi vi stod med en fornemmelse af, at begge skytter kunne
gå rigtig langt i turneringen. Patrick og Martin gav os en forrygende match, der blev
skudt i en tiltagende vind. Som forventet var matchen helt lige, og først i sidste ende
trak Martin fra. Han vandt med to points – til stor ærgrelse hos Patrick.

Bronze i udsigt
Efter det nervepirrende opgør mod sin holdkammerat stod Martin nu over for tyske
Titscher, der har ry for at være en favoritdræber. Det var dog ham, der blev slagtet
denne gang. Martin hev det helt høje niveau frem, og bankede en 145 score af mod
141. Semifinalen var hjemme! Modstanderen var den garvede Jimenez fra El Salvador.
Martin fik en fantastisk start på matchen og førte halvvejs. Igen var der en del vind, og
måske var det den, der spillede Martin et puds. I hvert fald blev han overhalet på
scoretavlen af en perfekt runde på 30 points af Jimenez, og forspringet holdt hos
skytten fra El Salvador matchen ud. Skuffelsen var enorm hos Martin, der straks strøg
på træningsbanen for at få rettet sine skud ind. Efterfølgende kan han dog glæde sig til
kampen om bronze, der finder sted ca. 11.30 lørdag på finalebanen down town Porec.
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Match up mod verdens bedste
Torsdag eftermiddag fik Maja og Johan i recurve mulighed for at teste evnerne mod
nogle af verdens absolut bedste skytter, Jung og Oh fra Korea. Det danske hold havde
for mindre end tre uger siden vist, at de sagtens kan være med på højeste plan, da de
vandt bronze ved Grand Prix 1. De skød da også næsten lige op mod koreanerne, men i
sidste ende tog storfavoritterne sejren med 144-142. En stor oplevelse rigere blev vi
vidst alle, og det koreanske trænerteam anerkendte efter matchen danskernes evner.
En vigtig erfaring fra sådan en match er, at alt er muligt – især når skytterne holder sig
til det, de er gode til. Dvs. de fokuserer på hver enkelt skud snarede end at tænke på,
hvem modstanderen og deres trænere er. De fulgte deres proces hele vejen, selvom
der var kriller i maven.

Sportslige hilsner
WC 1-holdet
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World Cup 1, Porec, Kroatien 2011
3. rejsebrev

Onsdag den 4. maj 2011

God dag for dansk bueskydning
Patrick Laursen nr. 7 med 703 og Martin Damsbo nr. 10 med 701 efter dagens
kvalifikation. Torben Johannessen skyder helt op til sit niveau med 696, som i dag
svarede til en 25. plads, og Claus Frantzen med 673 på en 80. plads. Samlet set giver et
en meget acceptabel compound dag, som bliver toppet af med en 3. plads til
herreholdet!

Det nye system med 50 meter-runden giver ikke mulighed for, at skytterne kan misse
mange 10'ere, hvis de vil holde fast i ambitionen om en topplacering. Derfor så vi også
mange flotte grupper inden for 10-ringen i dag. Også fra danskerne; Patrick lavede for
eksempel 6 X'er i samme ende! Han havde generelt en super dag undtagen i to ender,
der samlet kostede 9 points. Kravet om at skyder 10'ere næsten hver gang giver et
andet pres, end compoundskytterne for eksempel oplevede på FITA-runden eller på 70
m'eren, hvor det var acceptabelt at skyde lidt flere points uden for 10'eren.
Torben kæmpede i 1. halvdel men tog kraftig revanche efter pausen, hvor han viste
skydning af højeste klasse. Martin fandt ikke helt ind i en rytme, men han viser nok en
gang, at hans bundniveau er rigtig godt. Straks efter kval-runden var slut, strøg Martin
på træningsbanen, så han kunne rette nogle småting til morgendagens
finaleskydninger. Claus havde en god dag, men oplevede også på egen skydning, hvor
stor springet er fra junior til senior compoundskydning. Det er helt sikkert meget
lærerigt.
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Gode recurve tendenser – Maja og Johan i spidsen
Alle recurveskytter var i ilden i dag. Pigerne lagde
først ud, og de skød næsten alle op til deres niveau og
fulgte de processer, de hver især har gang i. Desværre
var det kun Maja, der gik videre fra 1. runde. Carina
havde ikke marginalerne med sig. I sidste sæt fik hun
dømt en pil ude efter lidt uoverensstemmelse, og
matchen var lige 5-5. I den efterfølgende shoot off
tabte hun med en 9'er mod en 10'er. Nynne havde en
god oplevelse med sin match, som hun tabte 0-6,
men hun var selvfølgelig ærgerlig over at tabe. Louise
var også ude, inden det rigtigt kom i gang. Hun skød
meget lige op mod sin polske modstander, men
Louise formåede ikke at hæve niveauet på de
afgørende øjeblikke.

Tilbage hos pigerne stod Maja, og hun blev stående længe. Endestationen blev
kvartfinalen, hvor hun tabte knebent til 3. seedede Han fra Korea. Gennem hver match
formåede Maja at holde sit fokus og sin proces, og det gav gode skud gang på gang.
Hun skød høje points i næsten hver sæt, og det var en fornøjelse at følge hendes vej på
en plads blandt de 8 bedste i årets første World Cup!
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Johan blev bedste danske herre i dag. Han blev
først stoppet i 1/16-finalen af den erfarne
Simon Terry fra England, der vandt OL-bronze i
1992. Og Johan kæmpede til sidste pil, men
det blev et 4-6 nederlag. Helt klar hæderligt og
med gode perspektiver; også fordi han
leverede god skydning i matcherne forinden,
hvor også han holdt sig til sin proces og tog et
skud af gangen.
Dennis fik ikke helt tur i sin skydning, og tabte
sin første match. Det samme gjorde Niels, men han hævede helt klart sin skydning i
forhold til gårsdagens kvalifikation. Derfor var han godt tilfreds med præstationen –
trods alt.

Som tidligere skrevet, er recurve i gang med at træne sig op mod sommerens VM, og
indsatsen i dag – set over en bred kam – vidner om, at de fortsat er på rette vej. Der er
stadig langt til målet, men flere er ved at finde den bedste vej dertil. Vi glæder os til at
hjælpe dem på vej og følge dem.
Sportslige hilsner
WC 1-holdet
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World Cup 1, Porec, Kroatien 2011
2. rejsebrev
Tirsdag den 3. maj 2011
Tirsdag var de danske recurveskytter i aktion hele dagen, og der var tænding på fra
morgenstunden. Skytterne viser ikke meget på overfladen, men man fornemmer hvor
fokuseret de er på dagens opgave. Det giver en helt speciel stemning, som man ikke
finder mange andre steder.
For første gang i år havde de danske recurveskytter mulighed for at vise, hvor de ligger
udendørs i forhold til verdens bedste skytter. Vores piger tog udfordringen op, og i
løbet af dagen glimtede flere af dem. Louise og Nynne startede rigtig godt på 70
m'eren, hvor de lå som delt nr. 14 efter de første 12 pile. Herefter faldt de tilbage i
feltet, men så tog Maja over og havde 11. bedste score efter de første 36 pile (322).
Carina skød rigtig godt på 60 m'eren, hvor hun fik 26. bedste score (326).
Nynne havde en god debut ved et World Cup, hvor hun slutter som nr. 72. Placeringen
er mindre væsentlig for hende, da hun er med for at lære – og hun kan tage mange
erfaringer med fra i dag.
Maja bliver bedste dansker i dag på en fornem 22. plads med 1305.

On-off
Fra baglinjen bliver man ofte imponeret over, hvor mange gange skytterne skal
”tænde” og ”slukke” for koncentrationen. Skyde 6 pile, vente flere minutter på næste
runde, på med fokus igen til 6 pile, vente osv. Skytterne går gennem denne rutine time
efter time, fra morgen til sen eftermiddag, når de skyder en FITA-runde i en
international turnering. I dag klarede de alle opgaven med godt humør og overskud.
Det er dejligt at se, fordi der netop har været fokus på positivitet under skydning i
træningen det sidste år.
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Hårdt kæmpende
Drengene var også på fra første pil. De var virkelig opsatte på at vise, at de hører med i
det internationale felt. Måske var de lidt for ivrige. Niels fik i hvert fald en skidt start
med en 90 m'er et godt stykke under hans normale niveau. Det blev derfor op ad
bakke for ham resten af dagen, men han holdt fast i sit mål for dagen og viste gode
takter med jævne mellemrum. Dennis og Johan oplevede op- og nedturer i løbet af
dagen og begge skød også under deres normale niveau. Dennis sluttede rigtig godt af
på 30 m'eren, hvor han fik 26. bedste score med 351. Johan endte dog som bedste
dansker på en 59. plads med en total på 1282.

Dagens resultater gør, at alle danskere er videre til eliminationsrunden, der begynder i
morgen, hvor man skyder til og med semi-finalen. Pigerne starter ud kl. 14.15 og
drengene skyder fra 15.05. Også på holdsiden fik vi to hold videre. Pigerne fik en fin 10.
plads, mens Maja og Johan klarede en 16. plads i mixhold. De skal møde Korea senere
på ugen.

Compound er klar
For compound har tirsdagen været en lang ventetid. De ryger først i ilden i morgen,
hvor de skyder kvalifikation fra kl. 9.30. Det bliver også enormt spændende at se, hvad
de kan drive det til. Formen er bestemt på plads, hvad især Martin og Patrick beviste
ved stævnet i Køge skærtosdag.
Sportslige hilsner
WC 1-holdet
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1. rejsebrev

Tirsdag den 2. maj 2011

Årets World Cup turnering er så småt skudt i gang. I dag har både compound og
recurve været igennem officiel træning. Holdet ankom i går til Porec på Kroatiens kyst i
Istrien-området. For nogle af skytterne er det kendt land, mens det for nogle er første
gang, de skyder her. De danske deltagere er:
Recurve
Maja Jager
Nynne Holdt-Caspersen
Carina Christiansen
Louise Laursen
Niels Dall
Dennis Bager
Johan Weiss
Compound
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Torben Johannessen
Claus Frantzen

Claus Frantzen er debutant på World Cup-scenen,
og han kom i menneskehænder ved træningen i
dag. Han placerede sig mellem to af verdens
bedste compoundskytter; Roger Willet Jr. og
Braden Gallenthien (begge USA). Det var helt
bestemt en stor oplevelse.

Mental træner
Jakob Freil (Team Danmark-sportspsykolog)
Holdleder
Allan B. Grønkjær

Nynne Holdt-Caspersen (tv.)
deltager også i sin første World Cup.
Her ses hun sammen med Louise
Laursen
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Fantastiske forhold
Vi bor på et dejlig hotel med en skøn udsigt over en smuk lagune, maden i buffetten
morgen, middag og aften er glimrende, og så ligger banen inden for gåafstand.
Forholdene kan ikke være bedre – især ikke når vejret arter sig perfekt, som det har
gjort det i dag: Sol, en let vind og ikke for høje temperaturer.
Med andre ord er rammerne for en god bueskydningsuge klart til stede. Alle skytterne
tog hul på skydningen i dag med officiel træning. Det gav mulighed for at teste formen
på konkurrencebanen, fornemme vinden og stemningen blandt feltet. De fleste af
verdens bedste skytter er til stede, og det ses tydeligt, at for recurve er det OLkvalifikaitonsår. Næsten alle de store nationer har fundet til Porec, og de stiller i
stærkest opstilling. Vi får kamp til stregen, og det bliver herligt at se, hvor Danmark
ligger i feltet. Det bliver et godt show!

To garvede skytter i internationale konkurrencer. Niels Dall (tv.) og Dennis Bager (th.).
Dennis vender tilbage på det danske landshold efter nogle års pause.
I morgen, tirsdag, skyder recurve kvalifikation (FITA-runde), men compound tager en
kort træningsdag.
Resultater kan følges på www.ianseo.net
Sportslige hilsner
WC 1-holdet

