EUROPEAN ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
RZESZÓW 2013

Rejsebrev nr. 5.
Det danske hold ved inde EM i Rzeszów, Polen:
Herre senior compound:

Herre senior recurve:

Martin Damsbo
Stephan Hansen
Jan Bang
Martin Laursen
Dennis Bager

Dame junior compound:

Dame junior recurve:
Holdleder:

Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Tanja Jensen
Anne Marie Laursen
Dan Hansen

Stor dag for dansk bueskydning!
Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis
skulle først i ilden. Efter opvarmning skulle de skyde 1/16 dels finaler.
Martin kæmpede godt, men tabte desværre med 6-4. Dennis vandt sin 1/16 dels finale efter shoot off, og
tabte derefter 6-2. Begge skytter skød et godt niveau, men det var desværre ikke nok.
Anne Marie startede i 1/8 dels finalen og vandt den sikkert med 6-0. Anne
Marie fortsatte sin gode stil og vandt kvartfinalen 6-2, men tabte så
semifinalen med 7-3. Hun var opsat på at vinde sin første EM medalje og
hun fandt da også de gode skud frem, så hun kunne trække sig tilbage som
vinder med 6-4. Bronze medaljen var
hjemme. Fantastisk at vi nu også kan
hjemtage recurve medaljer ved
mesterskaber!
I mellemtiden var compound skytterne
ankommet til hallen. Damsbo og
Stephan startede begge i 1/16 dels
finalen, som de begge vandt sikkert. Damsbo med 6-2 og Stephan med 60. Lige så sikkert vandt de også deres 1/8 dels finale, Damsbo med 7-1 og
Stephan med 6-2. Samme billede så vi også i kvartfinalen, hvor de to
danskere var sikker på buearmen, så Damsbo vandt 7-1 og Stephan 7-3. Skulle det lykkes at få en dansker
eller to med i guldfinalen? Både Damsbo og Stephan var godt skydende, men
ikke godt nok for de tabte begge deres semifinale med 6-4, så nu skulle de
møde om bronzemedaljen. Her trak Stephan det længste strå vandt kampen
med 6-0 og bronze medaljen var hjemme, Stephans første internationale
senior medalje.
De tre compound piger startede i 1/8 dels finalerne. Ida var ude i en hård kamp
som hun desværre tabte 6-4. Tanja måtte i shoot off imod den regerende
verdensmester fra Norge, men det tog Tanja sig ikke af og vandt. Sarah vandt
sin finale 6-2. I kvartfinalen måtte Tanja se sig slået 6-0, hvor imod Sarah
vandt 6-0. Så kunne vi igen lugte medaljer og Sarah skuffede da heller ikke da
hun vandt 6-4 over den første seedede skytte og en medaljen mere var
hjemme. Sarah er regerende indendørs EM mester i
juniorrækken, så det bliver spændende om hun kan
forsvarer titlen.
Følg med i resultaterne her:
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=319
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev nr. 4.
Det danske hold ved inde EM i Rzeszów, Polen:
Herre senior compound:

Herre senior recurve:

Martin Damsbo
Stephan Hansen
Jan Bang
Martin Laursen
Dennis Bager

Dame junior compound:

Dame junior recurve:
Holdleder:

Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Tanja Jensen
Anne Marie Laursen
Dan Hansen

Så skulle vi endelig i gang med den indledende skydning. Det er onsdag den 27. feb. og recurveskytterne
samt dame junior compound skød om formiddagen og herre compound om eftermiddagen.
Når jeg taler med skytterne om deres forventninger til deres personlige resultat, er svaret klart, at de skal
skyde op til deres bedste! I det store hele lykkes det også for skytterne, at finde deres niveau frem, så
resultatet blev følgende:







Anne Marie kom på en delt førsteplads med 576 point
Sarah blev nr. 4 med 580 point, Ida nr. 9 med 568 point og Tanja lige efter som nr. 10 med 567 point
Dame junior compoundholdet blev flot nr. 1 med 1715 point
Martin blev nr. 15 med 578 point og Dennis nr. 26 med 569 point
Stephan blev nr. 3 med 594 point, Damsbo lige efter som nr. 4 med 593 point og Jan på en delt 32.
plads, hvilket betød at han skulle i shoot off. Desværre skød Jan kun en 9er imod modstanderens
10er, så han lige netop ikke kommer med i finaleskydningen
Herre compoundholdet fik også en flot placering som nr. 2 med 1763 point

Alt er kommet til at fungerer fint her. Busserne kører næsten til tiden, resultatformidlingen er ikke forsinket,
der er storskærm med live opdateret resultater, frokosten er god, så det er bare at nyde skydningen og
mesterskabet.
Alt tyder på en meget spændende torsdag, hvor der skydes individuelle finaler fra 1/16
dels finalerne og helt frem til og med bronze kampene.
Følg med i resultaterne her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=319
Hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev nr. 3.
Det danske hold ved inde EM i Rzeszów, Polen:
Herre senior compound:

Herre senior recurve:

Martin Damsbo
Stephan Hansen
Jan Bang
Martin Laursen
Dennis Bager

Dame junior compound:

Dame junior recurve:
Holdleder:

Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Tanja Jensen
Anne Marie Laursen
Dan Hansen

Se Damsbo´s introvideo på You Tube: https://www.youtube.com/user/mybowdk?feature=mhee
I dag tirsdag den 26. feb. skulle den afsluttende træning gennemføres. Selv om de fleste havde været meget
tidligt oppe og var af sted med bussen kl. 7.00, fik alle en god gang
træning i nogle timer. Starten blev dog forsinket i 15. min. da politiet
skulle gennemgå hallen med deres politihunde, måske kunne der være
noget mistænkeligt? Under træningen blev alle lande kaldt op til teknisk
kontrol af alt udstyr, men naturligvis kom alle danske skytter glat
igennem denne kontrol. Måtterne der skydes på er sammenpressede
plader og uden bagstop. Når der skydes på disse måtter afsættes der
måttemateriale på pilene som skal skrabes af eller pile skal sidde i blød i
vand, irriterende men sådan er det. Ansigterne der skal skydes på er den
nye type, hvilket vil sige at der kun er én 10er ring, så compound har sine
og recurve sine ansigter. Under træningen mente de at vi skulle træne på
de alm. ansigter med to 10er
ringe, men det fik vi lavet om
ved hjælp af dommerformanden,
Klaus Lykkebæk, så der kunne
trænes på
konkurrenceansigterne! Efter træning og frokost havde vi et par
timer inden åbningsceremonien kl. 18.00, her blev der også tid til at
skrive autografer, for det er vel stjernerne fra Danmark der er
kommet til Polen. Åbningsceremonien blev transiteret direkte i TV
og vi blev alle placeret på tilskuerrækkerne, hvorfra vi fik et flot
show med velkomsttale, dans, ballet, sang og åbningstale af vicepræsidenten for World Archery Europe.
Mr. Vladimir Esheev, der er fra Rusland, gennemførte åbningen af mesterskabet i stærk beruset tilstand. Det
var så pinligt at det endte med at blive så sjovt, at han fik det største bifald af alle. Han har det sikkert ikke
lige så morsomt når han vågner op med hovedpine og masser af klip på You Tube….
Onsdag går det så for alvor i gang med recurve og compound junior damer fra kl. 9.30 og compound
herrerne fra kl. 14.30, hvor der skydes indledende 60 pile.
Resultaterne kan fra onsdag følges her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=319

Hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev nr. 2.
Det danske hold ved inde EM i Rzeszów, Polen:
Herre senior compound:

Herre senior recurve:
Holdleder:

Martin Damsbo
Stephan Hansen
Jan Bang
Martin Laursen
Dennis Bager
Dan Hansen

Dame junior compound:

Dame junior recurve:

Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Tanja Jensen
Anne Marie Laursen

Mandag den 25. feb. blev til en halv hviledag for os alle. Træningsbanen åbnede først kl. 15.00, så
formiddagen gik med at sove længe, have god tid til morgenmaden og for nogle en tur i poolen.
Efter frokost fik vi selv arrangeret transport til træningsbanerne, for arrangørerne mente at vi havde
misforstået invitationen, hvor vi mener at der står, at der er transport til
træningsbanerne.
Vi kom af sted, fik trænet og tilbage igen. Alle kom godt i gang og fik skudt i et
par timer og der blev endda tid til at Dennis blev
klippet hos den lokale ”frisør ekspert”, så nu kan han
også se skiven….
Et kig på ind i den officielle hal, hvor jeg havde
forventet at se det helt store set up, blev en skuffelse,
for ikke én måtte var på plads, her dagen før? Det viste
sig at der skal være en volleyball kamp mandag sen
eftermiddag, men så kan de også begynde at stille op.
For mig er denne situation utrolig, vi er altså til EM!
I skrivende stund ser programmet til i morgen tirsdag
sådan ud: Recurve og compound junior pigerne har
officiel træning fra 8.30-11.00 og de tre compound
herrer fra 11.00-13.30. Under træningen er der også kontrol af udstyr, samt
holdleder møde. Der er så åbningsceremoni fra kl. 18.00-18.30.

Resultaterne kan fra onsdag følges her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=319

Hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev nr. 1.
Årets første internationale stævne for det danske landshold er i gang. Stedet er Rzeszów i Polen hvor der skal
skydes om Europamesterskaberne indendørs for junior og senior.

Det danske hold består af:
Herre senior compound: Martin Damsbo
Stephan Hansen
Jan Bang
Herre senior recurve:
Martin Laursen
Dennis Bager
Dame junior compound: Sarah Sönnichsen
Ida Frandsen
Tanja Jensen
Dame junior recurve:
Anne Marie Laursen
Holdleder:
Dan Hansen

Søndag den 24. feb. kl. 8.45 mødtes hele holdet i Københavns Lufthavn for at tage et direkte fly til Krakow.
Herfra kørte vi i bus i 2½ time, så vi var fremme på hotellet kl. ca. 15.00. Alle har fået deres kufferter med
hele vejen, ja selv Jan der måtte igennem et ekstra sikkerhedscheck, da han havde en spraydåse liggende i
buekuffert, hvilket sikkerhedskontrollen fandt meget mystisk.
Vi havde en afslappende tur hele vejen, hvor nogen slappede mere af
end andre.
Vi bor på et udmærket hotel ca. 10 km. fra centrum. Af butikker i
nærheden af hotellet kan nævnes en Spar købmand, en tank og det er
så det, men det jo heller ikke meningen at vi skal være ret meget på
hotellet, vi er her for at skyde!
Efter indkvarteringen og senere aftensmad fik vi et overblik over de
næste dages program, hvilket betyder at vi mandag tager på
træningsbanen kl. 14.00.
Tirsdag er der officiel træning med recurveskytterne fra
morgenstunden og lidt senere compoundskytterne. Sidst på
eftermiddagen er der åbningsceremoni, men meget mere herom senere.

Resultaterne kan fra onsdag følges her:
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=319
Vi ser alle frem til et rigtigt godt mesterskab og håber
på en masse flotte resultater af de danske skytter.

Hilsen
Dan Hansen
Holdleder

