Rejsebrev nr. 6
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Lørdag den 12. oktober: Det blev den bedste dag i Danmarks historie i 3D. Ikke mindre end 3 medaljer med guld i hold,
sølv og bronze i herre compound.
Finalerne blev skudt i Sassari i en park. Morgenen startede med semifinaler. Josefine tabte knebent sin semifinale med 2
point til den senere vinder fra Frankrig. Bronzekampen blev spændende og endte i en shoot off, som Josefine desværre
tabte til en skytte fra Estonien, da hendes pil var længere væk fra centrum end modstanderens.
Stig skulle møde Dave Cossins fra USA. Stig lagde lidt dårligt ud med en 8 mod Daves 11. De 3 sidste mål vandt Stig
med 1 point, men samlet set var det desværre ikke nok, idet Dave vandt med 42-40. I bronzekampen var Stig helt
suveræn med 43 point mod 38 til Italieneren.
Jozsef startede i sin semifinale mod en Italiener. Efter de 3 første pile førte Jozsef med 31-28 og skulle således blot
skyde 10 eller 11 på det sidste mål, da Italieneren havde lavet 11. Det var nok nerverne der drillede lidt for Jozsef skød
en 8. Dette betød at der skulle være shoot off. Her viste Jozsef at han er en mestr i denne disciplin. For 3. gang ved dette
VM vandt han sin shoot off ved at sætte pilen lige i midten af 11. Jozsef var således i finalen der skulle skydes senere om
eftermiddagen.
Formiddagen sluttede med semifinalerne i holdskydning. Her skulle holdet med Stig, Claus og Tom møde Spanien. Efter
de første 3 runder stod vi helt lige. Ved det sidste mål skulle Spanien starte. De skød 11,11 og 5. Danmark skød 11, og
10 så Tom skulle på den sidste pil lave en 8er for at vi skulle vinde. Tom var iskold og lavede lige præcis denne 8er. Det
betød at Vi var i finalen med en samlet sejr på 114-112.
Eftermiddagen startede med holdskydningen. Og Her skulle Danmark møde Ungarn der i sin semifinale havde slået
Italien. Det startede forfærdeligt idet Claus på første mål lavede en mis. Vi var således bagud med 6 point efter 1. mål.
Holdet tabte dog ikke modet og med en god 2. runde havde Danmark udlignet føringen. Efter 3 mål var Danmark foran
med 3 point 72-69. Ungarerne skulle starte først ved 4. mål og da de ikke skød særlig godt, skulle Tom blot ramme dyret
på sidste pil for at Danmark skulle vinde. Det var dog ikke nok for Tom der lavede en 11. Stor jubel DANMARK var blevet
verdensmestre med en samlet sejr på 102- 93.
Senere på eftermiddagen skulle Jozsef skyde sin finale mod Dave Cossins. Jozsef startede med 10 og Dave skød 11.
Ved 2. mål skød Jozsef 10 og Dave igen 11. På 3. mål skød Jozsef 8 og Dave igen 11. På det sidste mål skød Jozsef 11
og da Dave for 4. gang skød 11 endte matchen 44-39.
Det er en stolt og følelsesladet Team Captain, der skriver dette nyhedsbrev.

Resultaterne og en masse billeder kan ses på

www.bueskydningdanmark.dkr eller via www.3darcherydenmark.dk

Klaus Lykkebæk
Team Manager

Rejsebrev nr. 5
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Fredag den 11. oktober: Det blev en dag som Danmark vil huske meget længe indenfor 3D skydning. Vi har ikke mindre
end 3 individuelle semifinaler og en hold semifinale til gode i morgen. Samtidig er vi sikre på at få medalje med hjem.
Morgenen startede med at vi havde 8 skytter med i 1/8-delsfinalerne. De 16 skytter i hver klasse skyder 12 mål og de 8
første går videre mens de 8 sidste er ude.
I herre compound skød Stig 127 point og blev en delt nr. 1 med 2 andre skytter.
Jozsef skød 124 point og måtte dele 5. pladsen med 4 andre skytter. Dette betød at Jozsef endnu engang skulle ud i en
shoot off. Denne gang skulle 5 skytter skyde om 4 pladser. Jozsef skød 10 og da en skytte skød 8 var han ude. Vi havde
således begge skytter videre til ¼ dels finalen.
I herre barbue skød Claus 91 og blev dermed nr. 13. torben skød 105 og var således videre som nr. 7
I dame langbue skød Sabina 55 point og blev nr. 14. Tanja skød 65 point og blev nr. 10. Josefine skød 86 point og var
således videre som nr. 3.
I Herre langbueklassen skød Tom 87 og blev nr. 10.
Efter 1/8-delsfinalerns skulle der skydes hold. Holdet bestod af Stig, Claus og Tom. Da vi var blevet nr. 5 skulle vi møde
nr. 4 Frankrig. Det blev aldrig en spændende dyst. Dertil var Danmark for gode. Vi vandt efter 8 mål med 228 mod 201.
Dette betyder at vi i morgen skal møde >Spanien i semifinalen. Spanien skød 226, så det bliver en spændende dyst.
Efter holdkampen var der ¼-finaler.
I herre compound skulle skytterne rigtig stramme sig an på de 8 mål. Nr. 1 og nr. 2 skød begge 86 point, hvilket var 6 x 11
og 2 x 10. De 2 danske skytter var dog ikke langt fra. Jozsef skød 85 og Stig skød 84, og dette rakte til henholdsvis en 3
og en 4. plads. Det betyder således også at de begge er i semifinalen mod hver sin modstander.
I dame langbueklassen holdt Josefine sit høje niveau idet hun i sin ¼-finale skød 54 point hvilket rakte til en 3. plads.
Danmark er således repræsenteret i 3 semifinaler individuelt og en for hold og er sikre på at få mindst en medalje med
hjem.

Det er en stolt Team Captain, der skriver dette nyhedsbrev.
Resultaterne kan stadig ses på www.bueskydningdanmark.dkr
ligger en masse billeder.

eller via www.3darcherydenmark.dk hvor der også

Klaus Lykkebæk
Team Manager

Rejsebrev nr. 4
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Torsdag den 10. oktober: Det blev igen en rigtig god dag. Vi har 8 skytter videre til eliminationsrundes + vores hold.
Jacob der ellers lå blandt de 16 bedste havde en mindre god dag og kom ikke med. Det samme gjaldt for Søren. Derimod
skød Sabina sig op fra en 20. til 15. plads, hvilket betød at alle vores 3 piger er blandt de 16 bedste langbueskytter i
verden. (Powergirls). Josefine blev samlet nr. 7, Tanja nr. 14 og Sabina nr. 15.
I herre langbue er Tom ligeledes videre fra en 7. plads. Søren dumpede ned på en 19. plads mens Jes blev nr. 24.
I herre compound var Stig helt suveræn på en 4. plads. Jozsef endte på en delt 16. plads og måtte ud i en shoot off. Her
skød jozsef en 11 mod normandens 10. Jacob havde som nævnt en dårlig dag og endte som nr. 22.
I herre barbue går både Claus og Torben videre med henholdsvis en 10. og en 11. plads.
I herre instinktiv gik ingen af skytterne desværre videre.
Vores herrehold faldt en plads ned fra 4 til 5, men det betød ikke noget idet de i morgen under alle omstændigheder
skulle møde Frankrig der lige netop gik forbi os med nogle få point ud af ca. 9.000 point samlet set for holdet. Det bliver
således en meget spændende holdkamp.
Før stævnet fik herrerne at vide at holdet ville komme til at bestå af de 3 skytter der placerede sig bedst.
Reglerne siger at der skal være en compoundskytte, en langbueskytte og så enten en barbueskytte eller en instinktiv
skytte.
Holdet bliver således Stig, Tom og Claus.
Resultaterne kan stadig ses på www.bueskydningdanmark.dkr
ligger en masse billeder.

eller via www.3darcherydenmark.dk hvor der også

Billederne i dette nyhedsbrev er ikke fra banen idet teamcaptains skal opholde sig på venteområdet. Vores hoffotograf
har imidlertid lavet en række gode billeder som kan ses på ovenstående hjemmeside og facebook.
Da undertegnede kun må bevæge sig og være på opvarmningsbanen er billederne i nyhedsbrevet her kun fra dette
område.

Klaus Lykkebæk
Team Manager

Rejsebrev nr. 3
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Onsdag den 9. oktober: Det blev en rigtig god dag i dag. Efter 1. runde af kvalifikationen er 9 af vores 14 skytter med til
eliminationsrunden, og samtidig har yderligere 2 af de sidste 5 skytter stadig en god mulighed for at komme videre.

Derudover vil je gerne fremhæve holdets flotte placering. Vi ligger i øjeblikket nr. 4 ud af 18 hold. Det ser lovende ud.
Jeg vil ikke opremse alle resultaterne her, men i stedet henvise til dels bueskydning danmarks hjemmeside:
www.bueskydningdanmark.dk hvor der er links til resultaterne og ikke mindst til Evas hjemmeside omkring 3D på
www.3darcherydemark.dk hvor der er både opdateringer portrætter og en masse gode facts foruden en lang række af de
billeder der bliver taget hernede fra.

Fra hele 3D holdet skal der lyde en stor tak til Eva, der gør en fantastisk indsats for at profilere 3D i almindelighed i
Danmark og specielt også følger 3D landsholdets indsats hernede i Sassari.
Danmark har på turen medbragt sin egen hoffotograf, idet Stigs bror Finn tager en masse gode billeder. Det er således
lykkedes os at få Finn accrediteret som officiel fotograf, således at Finn kan få lov til at gå med på ruten.
Da undertegnede kun må bevæge sig og være på opvarmningsbanen er billederne i nyhedsbrevet her kun fra dette
område.

Der er heldigvis en række gode billeder fra ruten, som er videresendt til Eva. Kik derfor på hjemmesiden for flere billeder

Klaus Lykkebæk
Team Manager

Rejsebrev nr. 2
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Tirsdag den 8. oktober var de officiel træning for alle. Skytterne fik 5 timer på træningsbanen. Det havde regnet en del om
natten, så banen var meget smattet. I løbet af dagen tørrede det dog op og eftermiddagen blev rigtig god.

Efter træningen var der Team managers møde og sidst på eftermiddagen var de åbnings i Alghero by, som ligger ca. 2
km fra hotellet.
Alle skytter er nu helt klar til i morgen hvor det går løs for alvor.

Klaus Lykkebæk
Team Manager

Rejsebrev nr. 1
Deltagere på turen:
Compound:
Langbue:
Barbue:
Instinktiv:
Gæster
Team Manager:

Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen
Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein, Tom Rask, Jes
Lysgaard, Søren Plougmann,
Torben Cramer, Claus KV Larsen
Jan E Nielsen, Rune Skjelmstad, Finn B Hansen
Jozcefs familie, Jacobs kæreste og Stigs bror som fotograf
Klaus Lykkebæk

Søndag den 6. oktober tog 6 skytter og holdlederen fra Kastrup mod Sardinien via Paris og Rom. Mandag den 7. oktober
rejste resten af gruppen fra Billund direkte til Sardinien. Rejserne foregik uden problemer og alle er ved godt mod.
Tirsdag er der
officiel træning og
åbning.
Klaus Lykkebæk
Team Manager

