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Hurra
a Hurra Danm
mark har vun
ndet sin førstte internation
nale medalje i 3D. Jes Ly
ysgaard vanddt i dag en brronzemedalje
ei
herre langbueklasssen.

Lørdag den 15. september. I dag er det den store finaledag og Danmark har 2 skytter i semifinalen.
Josefine de Roepstorff skød i sin semifinale mod en skytte fra Slovenien. Efter de første 2 mål fører Josefine med 2 point,
men på det 3. mål laver Sloveneren en 11 mens Josefine laver en 5. Det betyder at Sloveneren fører med 4 point inden
det sidste mål. Her lavede Josefine igen en 5 mens Sloveneren lavede en 8. Slutresultatet blev derfor 35-28. Det betød at
Josefine senere på dagen skulle skyde om bronzen.

Jes Lysgaard skød i sin semifinale mod en skytte fra Czech Republic. Det blev en kamp mod overmagten idet
modstanderen skød 38 point på de 4 mål. En uhørt høj score for en langbue. Jes skød fornuftigt 31 point men det rakte
desværre ikke til en finaleplads.
Efter frokost skulle bronzefinaler og finaler afvikles.
Josefine var den første i ilden. Hun skulle møde en skytte fra Frankrig. Det startede lidt nervøst for Josefine der efter de
første 3 mål var bagud med 3 point. Begge skytter skød en 8. Det betød at slutresultatet bleb 29-26 til skytten fra
Frankrig. Slutresultatet blev således en meget flot 4. plads til Josefine. Guldfinalen endte i øvrigt med en score på kun 2116.
Så skulle Jes i kamp. Han var oppe mod en skytte fra Spanien. Det startede flot ved første mål hvor jes kom foran med
10-5. Det blev der dog gevaldigt ændret på ved andet mål idet Jes skød en forbier, så stillingen pludselig var 10-15.
Spanioleren var dog så flink at gøre gengæld ved 3. mål hvor han skød en forbier. Her skød Jes en 8 så stillingen
pludselig igen var i Jeses farvør med 18-15. Spanioleren skød så en 10er på sidste mål og jes skulle således mindst lave
en 8. Det gjorde han så rigeligt idet han skød en 10. Bronzen var således i hus med en samlet score på 28-25.

Der blev fejret og danset krigsdans.
Det har været en dejlig tur med mange flotte resultater. Det er tydeligt at se at de danske skytter er blevet bedre de
seneste år og således nærmer sig de andre landes resultater. Det lover godt for de danske skytter i 3D fremover.

Team Manageren siger tak for denne gang.

Klaus Lykkebæk
Team Manager
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Freda
ag den 14. se
eptember. I dag
d er det eliminationsda
agen. Vejret er
e lidt bedre end i går. Deet regner ikke
e men er sta
adig
kun 15
5 grader.
Vi hav
vde som nævvnt i rejsebre
evet fra i går 7 skytter sam
mt et hold med fra starten af dagen.

Formiddagen startede med 1. eliminationsrunde, hvor der var 16 skytter i hver kategori, der skulle skæres ned til 8
skytter. Her fik Danmark 4 skytter videre.

Efter frokost startede næste runde med en ¼-finale i holdmatch. Her skulle vores herrehold bestående af Jozsef, Torben
og John op imod Italien der var blevet nr. 1 indledende. Efter 4 af de 12 mål førte Danmark med 2 point, men på det 5.
mål viste Italien deres styrke med hele 2 verdensmestre skyd de 3 x 11. på dette mål fik danmark kun 10,8,5 og var
efterfølgende bagud med 8 point i stedet for. På det 6. mål hentede vi de 4 point og satte igen et enkelt til på det 7. mål.
På det sidste mål skød begge hol det samme 28 point. Vi endte med at tage med 5 point 233 mod 228. Det viste sig
efterfølgende at blive den næst højeste score. Nr. 3 skød 216. holdet skød således over evne men måtte bøje sig for
overmagten. Emaus præsident var efterfølgende henne og sige tillykke med den flotte præstation.

Efter holdskydningen skulle de 4 danske skytter der var nået videre til ¼-finalen i kamp. Det blev ligeledes spændende.
Da de 8 mål var gennemført var det lykkedes 2 af vores skytter at skyde sig i semifinalen som skydes i morgen
henholdsvis kl. 11.00 og kl. 12.00.

Resultaterne for de enkelte skytter var:

Compound:

Jozsef Csikos: 1/8 –finalen nr. 7 med 119 point og videre til 1/4-finalen
¼-finalen nr. 6 med 79 point 1 point fra en shoot of om semifinale

Langbue:

Tanja Dinesen Skudstrup, 1/8-finalen nr. 14. med 56 point 14 point fra cuttet
Josefine de Roepstorff, 1/8-delsfinalen nr. 78 med 70 point og videre til 1/4-finalen
¼-finalen nr. 2 med 62 point kun 1 point fra nr. 1 og videre til semifinalen.
Jes Lysgaard, 1/8-delsfinalen nr. 6 med 95 point og videre til 1/4finalen
¼-finalen nr. 4 med 64 point og videre til semifinalen
John From 1/8-dels finalen nr. 5 med 96 point og videre til 1/4 finalen
¼-finalen nr. 7 med 53 point 11 point fra cuttet.

Barbue:

Torben Cramer 1/8-delsfinalen nr. 10 med 101 point kun 1 point fra en shoot of

Instinktiv:

Jan E Nielsen, nr. 15 med 56 point 39 point fra cuttet

Dagen i morgen bliver spændende og vi skal se om Danmark for første gang kan erobre en medalje eller 2 i 3D.

Klaus Lykkebæk
Team Manager
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Torsdag den 13. sseptember. I dag er det 2. dagen af kvvalifikationen
n. Vejret har skiftet totalt med regn og
g kun 10 grad
der.
Alle sk
kytter blev m
meget våde og
o skrænterne blev nogle
e steder nærm
mest livsfarlig
ge. Det afspeejlede sig og
gså i en vis grad på
skytte
ernes resultatter, idet der i flere af klas
sserne blev sskudt lidt lave
ere scorer.

Vores skytter klarede sig gennemgående godt og i sidste ende fik vi 7 af 12 skytter videre til eliminationsrunden som
skydes i morgen fredag.
Glædeligt var det også at vi for første gang fik vores hld videre. Holdet bestående af Jozsef, jes og torben fik klemt sig ind
på en 8. plads med 1190 point 2 mere end nr. 9. det betyder at vi i morgen skal skyde ¼ finale mod Italien, der blev nr. 1.
En svær holdmatch, men med kun 8 mål kan alt ske.
Resultaterne for de enkelte skytter var:

Compound:

Jozsef Csikos, nr. 12 med 457 point og videre til 8-delsfinalen
Jacob Steffensen, nr. 22 med 437 11 point fra cuttet
Peter Slot nr. 26 med 435 point og 13 point fra cuttet.

Langbue:

Tanja Dinesen Skudstrup, nr. 14. med 235 point og videre til 8-delsfinalen
Josefine de Roepstorff, nr. 8 med 267 point og videre til 8-delsfinalen
Tom Rask, 22 med 310 point og 14 point fra cuttet
Jes Lysgaard, nr. 14 med 325 point og videre til 8-delsfinalen
John From nr. 13 med 327 point og videre til 8-dels finalen

Barbue:

Torben Cramer, nr. 11 med 406 point og videre til 8-delsfinalen
Tonny Benkjer nr. 27 med 357 point 32 point fra cuttet

Instinktiv:

Jan E Nielsen, nr. 16 med 343 point og videre til 8-delsfinalen
Rune Skjemstad nr. 19 med 297 point 27 point fra cuttet

Klaus Lykkebæk
Team Manager
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ptember. I dagg gælder det fo
or alvor. Vejd er er blevet meget
m
bedre end
e de havde llovet. Det blev ikke regn i dag,
Onsdag den 12. sep
men vi kan i stedet forvente det i morgen.

Sverige er jo på mange måder vores broderland, og da nogle af de svenske skytter havde ikke havde fået deres buegrej med fra
København, forbarmede vi os og lånte dem en compoundbue og en langbue. Det kan jo altid betales tilbage en anden gang.

Efter en gang opvarmning gik patruljerne ud til deres første 24 mål. Der var 2 ruter en rød og en blå. Alle skytter skal igennem
begge ruter, så i morgen byttes der.

Vores skytter klarede sig gennemgående godt.
Der var en protest mod et mål på compound og instinktiv ruten, som stod for langt væk, så målet blev fjernet og der var således kun
23 mål her.
Efter de første 24 mål ligger skytterne på flg. pladser, hvoraf de bedste 16 går videre i hver kategori:

Compound:

Jozsef Csikos, nr. 10 med 229
Jacob Steffensen, nr. 21 med 221 2 point fra cuttet
Peter Slot nr. 28 13 point fra cuttet.

Langbue:

Josefine de Roepstorff, nr. 11 med 130 point
Tanja Dinesen Skudstrup, delt 15. plads om SO
Jes Lysgaard, nr. 7 med 177 point
John From nr. 9 med 175 point
Tom Rask, 16 med 167 point

Barbue:

Torben Cramer, nr. 14 med 201 point
Tonny Benkjer nr. 28 med 175 point 23 point fra cuttet

Instinktiv:

Jan E Nielsen, nr. 12 med 174 point
Rune Skjemstad nr. 20 med 134 point 28 point fra cuttet

Klaus Lykkebæk
Team Manager
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Tirsda
ag den 11. se
eptember. De
et er dagen hvor
h
der ska
al laves teknis
sk kontrol og
g være åbninngsceremoni..
Vejrett er stadig va
armt omkring 28 grader og
o sol. Skytte
erne skyder på
p en lille opv
varmningsbaane, hvor der er stor træn
ngsel.

n
timers træning og en
e kontrol, der ikke gav p
problemer, er det tid til att slappe lidt aaf inden der kl. 18.00 er
Efter nogle
åbning
gsseremoni.

Åbningen bestod som sædvanlig af en række taler efterfulgt af noget underholdning.

Her danser de lokale folkedansere ca. 30 min for os.
I morgen onsdag går det for alvor løs med de første 24 mål.
Klaus Lykkebæk
Team Manager
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ptember er 11
1 skytter og ho
oldleder forveentningsfulde på vej til EM i 3D i Trakosccan i Kroatien.. Heldigvis er der
d
Mandaag den 10. sep
ingen mellemlandin
nger, så rejsen
n er forholdsviis let med kunn 2 times flyvn
ning efterfulgtt af en times bbustur.

dejligt hotel kl.
k 15.00 og skyytterne når enn tur på træniingsbanen. De
et er dejligt veejr ca. 28 grad
der
Vi ankommer til et d

Det lægger op til en god tur.
Hotellet har et wellnesscenter med svømmehal, saunaer og boblepools, så der er god mulighed for at få afslappet de trætte muskler
efter dagens strabadser.

Klaus Lykkebæk
Team Manager

