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Den store finaledag.
Vi havde alle håbet at denne dag skulle blive endnu en dag med medaljer til Danmark, men det blev det
desværre ikke.
Torben startede sin semifinale mod en spanier. Ved det andet mål fik Torben en 5er mod en 10er til
spanierne. Det var desværre nok til at Torben i den sidste ende blev slået med 35‐32 efter de 4 mål.
I finalen skulle Torben op imod en af verdens bedste barbueskytter, en italiener, der mod forventning
havde tabt sin semifinale.
Igen fik Torben startet lidt halvdårligt idet han kun fik en 5er på første mål. Her fik Italieneren en 10er.
Til gengæld skød Torben forrygende på de sidste 3 mål og hentede således de 4 af de 5 point fra første mål.
Det var dog ikke nok idet Torben tabte med 37‐36. Set i lyset af hvad Torben havde været ude for i de
foregående dage var han dog rigtig godt tilfreds med sin 4. plads da skuffelsen havde lagt sig.
Der var store forventninger til vores hold der havde skudt forrygende i kvartfinalen.

Det kom dog desværre ikke op på de samme omdrejninger som den foregående dag. Da Norge samtidig
skød forrygende endte semifinalen med et nederlag på 107 – 92.
Vi håbede så at få en bronzemedalje, men Østrig ville det anderledes. Det blev således til et nederlag på 92‐
86.
På trods af det skuffende finaleresultat har det været et rigtig godt stævne, hvor værterne havde lavet
nogle spændende og udfordrende baner.
Alle skytterne glæde sig således til at kæmpe om pladserne til næste års VM der afholde i Terni i Italien.
Inden finale viste Lone en anden side af sit talent. Lone er danmarksmester i bodypainting. Hun havde taget
sine remedier med og vi fik alle et flag eller tegning påmalet. Se billederne
Resultaterne kan ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=462

The team captain viking takker af for denne gang
Klaus Lykkebæk
Team Captain
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Den store eliminationsdag.
I dag var dagen hvor fårene blev skilt fra bukkene.
Vi havde fra starten af dagen 9 med i 1. eliminationsrunde.
Tanja, Josefine og Sabina i dame langbue
Lone i dame instinktiv bue
Jes og Søren i herre langbue
Stig i Herre compound
Torben og Claus i herre barbue
Det blev et hårdt udskilningsløb, da kun 3 gik videre.
Sabina fik en flot 2. plads, Torben en 3. plads og Stig en 5. plads.
Josefine blev en delt 8. plads med 2 andre skytter. Desværre tabte hun sin shoot off og var derfor ude.
Efter den første eliminationsrunde var der ¼‐finaler i hold. Danmark med Stig, Søren og Claus skulle møde
Ungarn som vi vandt over i guldfinalen til VM for et år siden. Jeg er sikker på at Ungarn stadig var rystede. I

hvert fald var vi allerede foran med 9 point efter det første mål. Føringen blev stille og roligt udbygget og
var efter 4 mål på 20 point. Herefter skød vi nogenlunde ens og endte med at vinde med 18 point.
Vores modstander i morgen bliver Norge som i deres ¼‐finale slog Spanien efter shoot off.
Efter ¼‐finalerne i hold var der 2. eliminationsrunde for at komme fra 8 til 4 skytter i hver gruppe.
Det så umiddelbart ud til at Danmark var helt ude idet Stig, der ellers havde været suveræn gennem hele
turneringen lavede 2 ottere på de 8 mål. Han endte som nr. 6.
Ligeledes havde Sabina der skød sin livs runde i 1. eliminationsrunde og her blev nr. 2 foran flere
verdensmestre desværre missede et enkelt mål. Hun endte på en samlet 6. plads, hvilket var mere end hun
selv havde forventet fra starten.
Torben havde skudt en rigtig god 1. eliminationsrunde og var her blevet nr. 3. I 2. runde følte han ikke helt
at det kørte, og med et snit på 8,9 var han sikker på at det var slut.
Da vi kom ind hørte vi imidlertid at der måske var chance for en shoot off. Det viste sig at Torben havde
skudt det samme som en Italiener på en delt 4/5 plads, så de skulle skyde en pil om hvem der skulle i
semifinalen.
Begge skytter var således klar og Italieneren skyd en flot 10er og Italienerne jublede. Torben lavede
imidlertid også en 10er og en der var tættere på centrum. Torben er derfor videre til semifinalen i morgen.
Torbens historie:
Torben kan med rette sige at han har været hele følelsesregistret igennem ved dette stævne.
Til Teknisk kontrol blev han bedt om at file 1 mm af sit udstyr idet buen ikke kunne gå igennem en ring lavet
til barbuer. Det klarede han. Han fik samtidig at vide at hans fingerlap ikke var i orden idet han havde lavet
nogle streger på den. Han måtte derfor ned og viske nogle streger ud og fik herefter fingerlappen godkendt.
En time senere kom en svensk skytte til kontrol og fik sin fingerlap godkendt selvom den havde det samme.
Nu var det for sent for Torben at lave sine markeringer om igen idet han havde været nødt til at skrabe dem
af med en kniv. En undskyldning havde her været på sin plads.
Lidt senere blev Torben kaldt til endnu en kontrol idet det Italienske hold havde klaget over at Torbens bue
var blevet godkendt med dæmpere på buens håndsektion. Det skal her siges at reglen er lidt uklar idet der
godt må være dæmpere på buebenene. Torben blev derfor nødt til at fjerne disse dæmpere, hvilket gjorde
buen lidt lettere.
Vi gjorde herefter dommerne og den tekniske delegerede opmærksom på at en italiensk barbueskytte
havde indbyggede støddæmpere i sin bue i form af oliedæmpere. Det er en speciel italiensk opfindelse som

netop benytter dette system. Idet det ville være nødvendigt at ødelægge buen for at konstatere om der var
denne oliedæmpning afstod Danmark for at nedlægge en protest.
Efterspillet bliver imidlertid at der bedes om en fortolkning i WA omkring dæmpere til barbuer.
At det blev en Italiensk skytte Torben vandt over i sin Shoot off gjorde således ikke noget
Resultaterne kan ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=462

Klaus Lykkebæk
Team Captain
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2. dagen på kvalifikationen.
Efter en opvarmning på 1,5 time kørte vi igen ud til skovområdet hvor banerne ligger.
Det var igen en dejlig solskinsdag med op til ca. 22 grader. Dog er der koldt om morgenen samt når man
befinder sig i skyggen.
De gode resultater fra dagen i forvejen fortsatte. Danmark endte med at få 9 ud af 15 skytter videre, samt
herreholdet.
Damerne gik alle videre i deres rækker.
Lone fik i dame instinktiv en flot 14. plads med 576 point og er dermed videre som debutant.
I dame langbueklassen gik alle 3 videre for andet år i træk. Josefine fik 607 point og en 7. plads. Sabina fik
559 point og en 10. plads, mens Tanja med 529 og en 15. plads også gik videre.

I Herre Compound viste Stig at det ikke var nogen tilfældighed at han vandt VM bronze sidste år. Stig blev
en samlet vinder af kvalifikationen med en total på 1004 point for 96 pile, hvilket giver et snit på 10,46,
hvilket er en meget flot score.
Jacob blev desværre placeret lige udenfor dem der går videre på en 18. plads med 978 point 2 point fra en
shoot off.
Peter sloges noget med sin nye bue og blev samlet nr. 35 med 936 point.
I herre Barbue kom både Claus og Torben videre. Claus blev nr. 14 med 844 point og Torben nr. 16 med 839
point
I Herre langbueklassen blev Søren nr. 8 med 763 point, Jes nr. 14 med 733 point, mens den ellers altid sikre
Tom måtte nøjes med en 25. plads og 688 point. Søren og jes videre.
I herreinstinktiv var det lige ved og næsten for både Henning og Jan. Henning blev nr. 17 med 762 point,
hvilket var 15 point op til en plads for at gå videre. Jan fik 757 og en 19. plads. Frank fik med sin 25 plads og
638 point set at der er langt fra de bedste i Danmark til eliten i Europa.
Holdet faldt en enkelt plads til nr. 6 og skal i den første kamp møde Ungarn, som vi slog i finalen til VM
sidste år. Det danske hold består af Stig med compound, Claus med barbue og Søren med langbue.
Resultaterne kan ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=462

Opvarmning

Klaus Lykkebæk
Team Captain
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Endelig er vi i gang.
Efter en opvarmning på 1,5 time kører vi en kort tur ud til banerne. Compound og instinktiv kommer hurtigt
i gang, mens der er øvet hærværk på banen til langbue og barbue. Det tager ca. en time før denne gruppe
kommer i gang.
Vejret er helt fantastisk. Sol og ca. 22 grader.
Desværre må holdlederne ikke gå med på ruterne og skal samtidig opholde i nærheden af startpladsen, for
evt. at kunne yde assistance, så det er ikke blevet til mere end et billede af det nærmeste mål.
Til gengæld fik vi Finn akkrediteret til at få lov til at gå på banen, så han har fået taget rigtig mange billeder.
Nogle af disse videresendes til bl.a. Facebook og Evas hjemmeside om 3D.
Det er 1. ud af 2 dages indledende skydning. Der var både gode og minde gode resultater. I alt et
tilfredsstillende resultat med pt. 9 ud af 15, der pt. er videre.

Resultaterne kan ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=462
Der bliver beskrevet lidt nærmere efter skydningen i morgen, hvor vi ved hvem der er gået videre.

Klaus Lykkebæk
Team Captain
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Så begynder det endeligt at gå løs.
Der blev gået til den på træningsbanen i 4 timer

Klaus Lykkebæk
Team Captain
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En afslappende dag, da vi først skal have officiel træning i morgen. Formiddagen bød på lidt
træningsskydning. Opvarmningsbanen ligger kun 400 m fra hotellet, så det er i gåafstand.

Jakob syntes, at han ville have et trofæ. Så han nakkede Stigs pil.

Om eftermiddagen tog en del af holdet til centrum for at lede efter de danske aner. Vi fandt dem i Kings
Garden, hvor Dannebro ‐ efter hvad sagnet siger ‐ faldt ned i 1219.

Klaus Lykkebæk
Team Captain
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Alle 15 skytter 1 fotograf og holdlederen var samlet søndag morgen i Kastrup Lufthavn med store
forventninger til de forestående europamesterskaber i Tallinn Estonien.
Flyveturen gik uden problemer og vi landede omkring middagstid.
Herefter var der tid til lidt frokost

Hotellet ligger helt ned til Østersøen. Det er et gammelt OL-hotel. Fra sovjettiden hvor det husede sejlerne.
Om eftermiddagen var det tid til lidt træning.
Klaus Lykkebæk
Team Captain

