ARCHERY WORLD CUP 2012 Stage 2
Antalya, Tyrkiet

Rejsebrev 7, søndag den 6. maj 2012
Når disse linjer læses er det kendt af de fleste, at det danske herrehold i compound igen
har vundet sølv. For skytterne føles det dog som om, de har tabt guldet. Det ændrer dog
ikke, at holdets femte sølvmedalje i World Cup og VM-sammenhæng på to år er en
præstation, som de og dansk bueskydning kan være uhyre stolt af. Tillykke til skytterne!
Finalen blev skudt omkring kl. 15.30, og det gav en lang ventetid for skytterne; Martin
Damsbo, Torben Johannessen og Patrick Laursen. Opladningen sker forskelligt. Martin
Damsbo tog tidligt på træningsbanen for at finde den rigtige føling. Torben Johannessen
fulgte efter lidt senere, mens Patrick Laursen bruger tiden mod en finale på at koble af og
bruger det meste af tiden på alt andet end bueskydning.
Over middag havde holdet mulighed for at træne på opvarmningsbanen på stranden i
Antalya, hvor finalebanen var sat op. Der kom en del vind ind fra havet, men skytterne
stod forholdsvis godt i læ under både opvarmning og i finalen.
Der er mange ting, der er anderledes omkring en finale i forhold til skydningen i dagene op
til finalen. Selve finalen finder sted på en specielt bygget bane med VIP-område,
tilskuerpladser, tv-kameraer, bannere, storskærme med mere. Skytterne skal gå samlet
ind på banen, når finalen begynder, og de bliver på den måde præsenteret for publikum men især for de rullende kameraer. Alt skal køre efter en drejebog for World Archeryarrangørerne, og det danske hold blev derfor kaldt ind i et venteområde en halv times tid
før, deres match skulle i gang. Her foregår ikke andet end at sidde stille.
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Alt kom efterhånden på plads, og skytterne kunne nu få lov til det, de havde glædet sig til,
nemlig at skyde mod USA. Det amerikanske hold bestod af Reo Wilde (individuel
guldvinder dagen før), Braden Gallenthien (sølvvinder dagen før) og Dave Cousins – og
alle tre har vundet store titler i deres karrierer blandt andet VM. Det er et uhyre stærkt
hold. Amerikanerne skød først, og efter de første seks pile var Danmark foran med tre
points. En fantastisk start, der kom bagpå alle. Tændingen var høj, og fokus var super
skarpt hos danskerne. Nervøsiteten var helt klart også til stede, men det virkede til, at det
ikke var mere, end der skal være, når der skydes om guld.

Langsomt åd USA sig ind på Danmark, og da amerikanerne havde sat deres sidste pil, var
det pludselig Danmark, der havde presset på sig. Med tre pile tilbage var USA foran 231
mod 202. Lavede Danmark en perfekt sidste runde, ville sejren være i hus. Desværre gav
danskernes første to pile 10 og 9 points, og Damsbo skulle derfor skyde 10 points for at
dele matchen. Han gjorde det, og matchen skulle afgøres i en shoot off. Her var USA
Danmark overlegen, da amerikanerne skød 10-10-10, mens Danmark skød 10-8-9.
Skuffelsen var enorm i sekunderne, minutterne og timerne bagefter. Endnu en
sølvmedalje.
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At blive nr. 2 til en World Cup er en fantastisk flot præstation, men når ambitionen er at
vinde guld, tager det tid, før skytterne kan kigge tilbage på en rigtig fornem holdpræstation
og glæde sig.
Årets 2. World Cup er overstået, og det har været en god holdoplevelse på tværs af
buetype, køn og alder. Resultatmæssigt har nogle nået de mål, de håbede på, mens andre
er skuffede. Om 14 dage går turen til Amsterdam i Holland, hvor dette års EM finder sted.
Her bliver det muligt for nogle af skytterne at jagte en god præstation endnu en gang. Vi
glæder os.

Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 6, fredag den 4. maj 2012
En kæmpe indsats af det danske herre compoundhold har bragt dem i finalen ved en
World Cup eller et VM for 4. gang i streg. I dag gik de fra 1/8-finale frem til semifinalen,
som de vandt, og på søndag møder de USA i finalen. To gange blev det til sølv ved World
Cups i 2011 og en gang blev det til VM sølv i 2011. Også i 2010 blev det til sølv ved en
World Cup. Det er en fænomenal indsats, hvis lige ikke findes mange af.
Holdet, der består af Martin Damsbo, Patrick Laursen og Torben Johannessen, fungerer
som en enhed på banen. De kender hinandens svagheder og styrker, så de supplerer
hinanden perfekt. De forklarer selv holdets styrker ved at pege på isæt tilliden til hinanden.
Laver en af skytterne et dårligt skud, samler de to andre skytter det tabte op.
I dag præsterede de at vinde nogle tætte matcher mod henholdsvis Iran, Storbritannien og
Holland. I alle matcherne var de på flere tidspunkter helt lige, men danskerne bevarede
roen til at holde et højt niveau, som gav dem sejren efter sidste pil. Samtidig holder de tre
skytter et fantastisk humør under skydningen, som viser, at de har det sjovt, mens de
skyder.
I finalen venter, som skrevet, USA. Det bliver en gentagelse af de finalerne i 2010 og
2011, og det må siges, at Danmark har revanche til gode. Vores skytter dyrker alle deres
elitesport ved siden af fuldtidsjobs, mens de tre amerikanere (Reo Wilde, Dave Cousins og
Braden Gallenthien) er fuldstidsprofessionelle. Det har altså nogle helt andre vilkår for at
bevare deres plads i toppen af verdenseliten, men det skal ikke stoppe det danske hold for
at udfordre deres trone.
Martin Damsbo var også i aktion i mixhold i dag med Camilla Søemod. De startede
forrygende i første match (1/8-finalen) mod Iran. En match de også vandt. Herefter stod
USA på programmet, og matchen var helt lige efter de første pile. Desværre ramte
Danmark nogle dårlige pile cirka halvvejs i matchen, og dem formåede danskerne ikke at
indhente igen. USA gik i semifinalen, hvor de satte verdensrekord med en score på 159
points.
Det danske recurve damehold var også i aktion i dag. De skød 1/8-finale i morgentimerne.
Modstanderen var Rusland, som var en tand bedre end danskerne i dag. Det danske hold
skød næsten samme niveau, som til VM sidste år, hvor de sikrede Danmark en OL-billet.
Reaktionerne efter dagens nederlag var umiddelbar skuffelse men også glæde over en
god holdpræstation. Der er gennem et godt stykke tid blevet arbejde for, at Danmark får et
stærkt hold – og ikke tre individualister sat sammen til et hold – og det er godt på vej. Med
andre ord er der potentiale til mere, end vi så i dag, så forhåbentlig bliver potentialet udløst
senere i denne sæson.
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I morgen er det træningsdag, evaluering af turen for dem, der er ude af turneringen, og
skytterne skal se finaleskydningerne. Compound herrehold skyder finale søndag
eftermiddag. Følg den live på www.archery.org.

Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 5, torsdag den 3. maj 2012
Dagen for individuelle finaler bliver altid set frem til med spænding. Hvor godt gør de
danske skytter det, og hvor langt kommer de? I dag blev en blandet kurv, hvor der var
store skuffelser men også meget opløftende skydning.
Martin Damsbo havde leveret en sublim indsat i kvalifikationsrunden, og han sad over til
og med 1/16-finalen, hvor han altså skulle i ilden første gang. Han kørte her videre i
samme format som i indledende skydning, og han førte med et points inden de sidste tre
pile (compound skyder 15-piles matcher med tre pile á gangen i en serie). Desværre
droppede han to point i denne serie, mens han indiske modstander lavede fuldt hus på 30
points, og dermed tog inderen sejren. Martin var enormt skuffet over sin præstation, som
altså sluttede inden, den rigtig kom i gang i dag.
Omvendt var det for Camilla Søemod og Patrick Laursen, der begge viste god
finaleskydning. Ja, den bedste i flere år, set ud fra den betragtning, at de begge over flere
matcher holdt et rigtig højt niveau. Faktisk skulle der de små marginaler til at slå dem ud.
Camilla nåede frem til ¼-finalen, hvor hun endte helt lige mod sin italienske modstander
efter de 15 pile. De skulle derfor i shoot off, hvor Camilla skød en 9’er mod en italiensk
10’er. Marginalen, der var i mod Patrick, var dels en dommerkendelse og dels en næsten
urørlig Reo Wilde fra USA.
Patrick mødte Wilde i 1/8-finalen, og amerikaneren havde vist uhyggelig styrke i både
kvalifikationen, hvor han sluttede på 712 points – kun to points fra sin egen verdensrekord
– og i sine første finalerunder, hvor han kun smed et point per match. Patrick viste altså, at
han skulle skyde 149 til 150 points for at kunne være med Wilde. Patrick fulgte med ham
indtil cirka halvvejs, hvor Wilde fik dømt en tvivlsom 10’er inde. Var den blevet dømt til en
9’er, havde Patrick måske fået overtaget. Nå, spekulationer til side; Patrick tabte matchen,
men kan se tilbage på en flot serie af matcher.
Sidste compoundskytte i dag var Torben Johannessen, der tabte en tæt match mod
Morgan Lundin fra Sverige. Torben manglede en smule erfaring, da matchen nåede de
sidste pile, mens den mere rutinerede svensker holdt hovedet koldt lige til det sidste.
På recurvesiden var det mest op ad bakke i dag. Herrerne havde på forhånd givet sig
svære betingelser, da de endte kvalifikationen langt nede, og det gav dem svære
modstandere. Frederik, Johan og Mads tabte alle deres matcher, og det var kun Johan,
der for alvor var inde i billedet til at kunne kæmpe om sejren. Også Louise Laursen røg ud
i første runde i en tæt match.
Maja Jager og Carina Christiansen var dermed de eneste danske deltagere i 1/24-finalen,
og herfra gik Maja videre efter en stærk præstation. Hun mødte i 1/16-finalen en brite, der
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hurtigt tog teten 0-4. Herfra fandt Maja sin stærke skydning frem og bragte sig på 4-4, og i
det efterfølgende sæt førte hun efter de første to af tre pile. Desværre lavede hun et dårligt
skud på sidste pil, og det var nok til, at briten tog den samlede sejr.
Recurve hang meget med hovederne herefter. De havde alle sat næsen op efter noget
mere, end de fik i dag. I morgen har pigerne mulighed for at revanchere sig, da der skydes
holdskydning, hvor dame recurve er med. Også compound herrer og compound mix
(Martin Damsbo og Camilla Søemod) skyder i morgen. Det bliver interessant at se, om de
kan leve op til de gode resultater fra de sidste par år.
Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 4, onsdag den 2. maj 2012
Kendsgerningen om stærke danske præstationer i både recurve og compound strålede om
kap med den tyrkiske sol i dag. Ofte vandt danskerne den kamp, da solen gemte sig
meget bag et skylag i dag, hvilket ofte betød perfekt bueskydningsvejr.
Først i ilden var recurve herre og dame, der skød kvalifikation på 70 m (72 pile og maks.
score er 720). Maja Jager lagde rigtig stærkt ud og var en overgang nr. 3. Halvvejs i
kvalifikationen var hun nr. 6, og hun endte på en flot 15. plads med en score på 647
points. Herom udtalte hun til World Archery:
I shot okay. I was very much up and down with my scores. I wish had been up all the time!
I always hope to improve my ranking in the finals. I know how to shoot well. I just have to
try to do it all the time.
Carina Christiansen fulgte Maja helt til dørs på resultatlisten. Carina skød 645 points og
det gav en plads som nr. 21. Herefter fulgte Louise Laursen på en 71. plads, men Anne
Marie Laursen endte på en plads som nr. 107.
På herresiden fik Frederik Sönnichsen sin internationale debut på seniorplan, og det slap
han absolut hæderligt fra. Han skød 628, og det gav en 95. plads. Johan Weiss blev
bedste dansker med 641 på en 83. plads. Mads Krogshede blev nr. 102 og sneg sig lige
med i finalerunden i morgen (de 104 skytter går videre til 1/48-finalerne). Niels Dall
kæmpede bravt, men det rakte kun til en plads som nr. 129.
Over middag var det compounds tur til at kaste glans over Danmark, og det gjorde Martin
Damsbo i den grad. Hele vejen gennem de 72 kvalifikationspile leverede han en
topprofessionel og fokuseret præstation, der endte med at give ham en rigtig flot score på
707 point og en slutplacering som nr. 3. Til World Archery udtalte han efter skydningen:
For once it went well, the weather was good, not too warm, with not too many clouds, and
not too much rain. Because of that the scores are high overall on the field. I’ve shot my
first competition here in Antalya 10 years ago. I’ve been here so many times that it feels
like home. I don’t know if it gives me confidence, but it sure helps me relax. Anyway you’re
never better than the last time you had the bow in your hand. That’s always a work in
progress.
Patrick Laursen skød også rigtig godt med 701, som gav en 16. plads. Lidt længere nede i
feltet kæmpede Torben Johannessen og Andreas Darum en intern kamp om at få den 3.
plads på det danske herrehold, der skal skyde finalerunder på fredag. De var ikke klar
over, hvor tæt de lå hele dagen, men de lå gennem det meste af skydningen næsten á
point. Inden de sidste seks pile første Darum med 1 points foran Torben, men Torben
lukkede af med 60 points, mens Darum skød 56. Det gav Torben en plads på det danske
herrehold.
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Samlet blev Torben nr. 55 og Darum nr. 59 i kval’en. De skulle derfor skyde 1/48 finale
umiddelbart efter. Damsbo sidder over indtil 1/16-finale, mens Patrick træder ind i
finalerunderne i 1/24-finalen.
Både Torben og Darum skød en meget tæt match i deres respektive 1/48-finale, som kun
Torben slap sejrrigt ud af. Han er derfor også klar til den videre færd i den individuelle
finaleskydning i morgen. Alle resultater kan ses på www.archery.org. Her kan du også
følge finalerne live hele dagen i morgen, torsdag.
Camilla Søemod forsvarede de danske farver i dame compound, og hun er klar til
finalerunderne i morgen også efter en indsats, der placerede hende midt i feltet.
Alt i alt har det været en dag, der viser at flere af vores skytter er på det forventede niveau
lige nu – som i udendørssæsonen stadig er tidligt for os danskere – mens der også er
skytter, der ikke rammer det håbede niveau. Årsagerne kan være mange, men de faktiske
resultater lyver ikke, og det forholder skytter og ledere/trænere sig naturligvis til i den
kommende tid. Udviklingen stopper ikke her, og World Cuppen bruges til at sætte kursen
fremad for alle.
Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 3, tirsdag den 1. maj 2012
I dag har skytterne været til officiel træning. Den bruges til at vænne sig til
konkurrencebanen. Det gælder vindforhold, skyttens placering på linjen og de andre
skytter på samme skive, vind og vejr – selvom det selvfølgelig kan ændre sig til
konkurrencen starter i morgen, onsdag.
Hver buetype havde tre timer til rådighed på den officielle bane i dag, og resten af dagen
er gået med hvile, behandlinger af småirritationer hos Gitte Karlshøj og opladning til
konkurrencedagene, der kommer.
På World Archerys hjemmeside finder du dagligt nyheder fra World Cuppen, og i dag er
Torben Johannessen citeret for følgende på www.archery.org:
It's always nice to shoot in Antalya, especially if you come from a northern country like
Denmark. We are not used to this sunshine but we are feeling really good in here.
In archery you cannot compare one competition to another, there are too many variables:
differences in climate, venues and preparation of the athletes make a huge difference in
performance. For sure, the Danish team is here to get as high as possible in the final
ranking.
Pressen er også en del af den internationale stævnekaravane, og det er noget, de fleste af
vores skytter meget sjældent bliver bedt om at deltage i. Det kræver også tilvænning.
Vi glæder os til i morgen, hvor vi får mulighed for at måle toppen af dansk bueskydning
med verdens ditto. Programmet starter med recurve kvalifikation på en OL-runde (dobbelt
70 m) om formiddagen og frem til middag. Om eftermiddagen skyder compound
kvalifikation på 50 m. efterfulgt af første eliminationsrunde (1/48-finale). Den forventes at
være færdig kl. 19.00.
Klaus Lykkebæk har sin første opgave som dommerformand i en WA-turnering, og han er
kommet godt fra land (set med den nationale brille på…). Som dommerformand står han
med det overordnede ansvar for, at skydningen foregår efter reglerne, og han er også
ansvarlig for sit dommerteam. Det består af tre andre internationale dommer og cirka 15
tyrkiske dommere.
Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 2, mandag den 30. april 2012
En god træningsdag er ved vejs ende. Skytterne er godt brugte. Sol, varme, indtryk og
koncentreret træning sammen med hundredvis af verdens bedste skytter sætter sig i krop
og tanker, så der er brug for den hvile, der automatisk indfinder sig om aftenen.
Dagen startede for recurveskytterne, Gitte og Allan kl. 6.30 med ca. 20 minutters
morgenløb til at få gårsdagens rejse ud af kroppen. Efter løb var der tid til bad m.m. inden
morgenmaden. Herefter gik turen for alle til træningsbanen kl. 8.30. Vejret var perfekt.
Cirka 25 grader og ingen vind.
De næste tre timer testede skytterne deres form af under de nye forhold. Som Patrick
Laursen sagde, så skulle han lige vænne sig til ikke at have langærmet undertrøje,
almindelige langærmet trøje, vindjakke og skydeærme på under træningen. Det gav en
noget anden bevægelsesfrihed i skuddene.
Frokosten, en herlig en af slagsen fra hotellets buffet, gav en cirka to timers pause, og
herefter koblede compound skytterne af og nogle fik behandling af Gitte. Recurve tog
tilbage til træningsbanen, hvor de blandt andet trænede forskellige holdrutiner. For både
dame og herre recurve samt for compound herre er der fire deltagere per kategori, og de
tre bedste skytter fra kvalifikationen i de respektive kategorier vil være de skytter, der
danner hold til holdskydningen, hvis de ellers kvalificerer sig til den. Det er de 16 bedste
hold, der går videre til holdfinalerne.
Efter aftensmaden var der kort holdmøde, hvor næste dags program blev gennemgået.
Tirsdag byder på officiel træning for begge buetyper. Recurve før middag og compound
over middag. Alle har tre timers træning på den officielle bane.
På billederne:
•
•
•

Patrick Laursen og Andreas Darum
Frederik Sönnichsen og Louise Laursen
Der er trængsel på skiverne til den frie træning

Sportslige hilsner
WC2-holdet
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Rejsebrev 1, søndag den 29. april 2012
Turen er gået til Antalya i Tyrkiet. Det er en af den internationale bueskydnings højborge,
da de igennem mange år har arrangeret vellykkede stævner. Danmark sender et stort hold
til World Cup 2 2012, og det er en god blanding af erfarne og urutinerede skytter på dette
niveau.
Konkurrencebanen til dette stævne har været brugt til mange af de turneringer, der har
været i Antalya gennem årene. Banen har et ry for at være drilsk, da der ofte er en vind,
der kaster sig ind over skytter og skiver i skiftende retninger. Kombineret med
temperaturer, der er væsentlig højere, end vi er vant til i Danmark pt., giver os en enormt
interessante uge forude. Hvordan skytterne tackler omgivelserne er et af de store
spørgsmål.
Søndagen er brugt på rejsen, der for nogle startede i Jylland tidlig morgen og videre fra
Kastrup om formiddagen i samlet trup. Antalya er nået først på aftenen via Istanbul.
I morgen skal holdet på træningsbanen til fri træning. Tirsdag er der officiel træning, og
onsdag begynder selve turneringen.
Holdet er:
Compound
Torben Johannessen
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Andreas Darum
Camilla Søemod

Recurve
Maja Jager
Anne Marie Laursen
Louise Laursen
Carina Christiansen
Johan Weiss
Mads Krogshede
Frederik Sönnichsen
Niels Dall

Holdleder på turen er Allan B. Grønkjær. Ole Gammelgaard vil fungere som træner på
sidste del af turen. Team Danmark fysioterapeut, Gitte Karlshøj, vil også være med på en
del af turen.

Sportslige hilsner
WC2-holdet
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