
Europamesterskaberne for ungdom i  

Slovenien fra den 19. til den 24. maj 2014. 

 

Rejsebrev nr. 5 
Holdet består af: 

Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. 

Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og Mathilde Tønder. 

Kadet compound: Thor Guldmann. Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen 

Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen 

 

Anden medalje til Danmark. 
Fredag den 23. maj:  

Ved dette EM har Danmark tre hold med, som alle skulle skyde finaler. 

Dame kadet recurve lagde ud og deres modstander var Estland i 1/8 dels finalen. De tre danske piger skød 

godt og op til deres bedste, selv med en del never, men desværre rakte det ikke til en sejr. De Estiske 

skytter var lige et par point bedre og vandt matchen med 5-1 

Herre junior recurve led samme skæbne i deres match imod de lokale helte fra Slovenien. Danmark tabte 

med 6-0, imod et meget stærkt skydende Slovensk hold. 

Sidste danske hold på banen var dame junior compound. I den klasse var der kun fem hold og Danmark gik 

direkte i semifinalen, hvor de mødte Sverige i en meget tæt match, som først blev afgjort ved sidste pil, 

hvor Sverige skød en 8ér og Danmark vandt 217-216. I kampen om guld skød Danmark flere point, nemlig 

220, men når de russiske modstandere så skyder 224, kan de tre piger tage hjem med en flot sølvmedalje, 

og dermed Danmarks anden medalje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så ud til busstoppestedet for at vente: Men hotellets  

 aftensmad ventede:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. og 4. medalje til Danmark. 
Lørdag den 24. maj:  

Individueller finaler hvor Danmark havde tre skytter med: Thor og Tanja skød om bronze, Stephan om guld. 



Thor var først på scenen hvor han mødte en skytte fra Ungarn. Begge 

skytter lagde rigtig flot ud og fulgtes ad. Der var mange nerver på fra 

begge skytter og skytterne skød præcis det samme antal point i hver af 

de fem runder. Med det resultat, 146-146, ender det jo med shoot off. 

Her skød begge skytter en 9ér, men Thors var tættest midten. Flot 

bronze medalje til Thor i hans første internationale turnering! 

 

 

 

Tanja have en noget svær start, som hun aldrig kom over og var derfor 

bagud i hele bronze matchen. Tanja tabte 141-136 til en skytte fra 

Rusland. Med en guld og en sølvmedalje, samt denne 4. plads har 

dette EM bestemt været en succes for Tanja. 

 

 

 

 

Stephan var oppe imod en skytte fra Serbien. Stephan lagde godt og 

hans modstander prøvede at følge med, dog uden rigtigt at true 

Stephan, der førte fra start til slut. Matchen endte med en sejr til 

Stephan på 146-140, så Stephan nu kan kalde sig både verdensmester 

og europamester! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra træner og holdleder skal der lyde et stort tak til skytterne, for en rigtig god tur med meget flot skydning  

og behageligt samvær.  

 

Alle resultaterne kan ses her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464 

 

Hilsen  

Kasper Hovgaard Larsen og Dan Hansen 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464


Europamesterskaberne for ungdom i  

Slovenien fra den 19. til den 24. maj 2014. 

 

Rejsebrev nr. 4 
Holdet består af: 

Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. 

Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og Mathilde Tønder. 

Kadet compound: Thor Guldmann. Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen 

Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen 

 

Første medalje til Danmark. 
Torsdag den 22. maj:  

Formiddagsskydningen var om pladser til ungdoms OL, så det var de fire kadet recurve skytter der skulle 

kæmpe om tre plaser til herrer og tre pladser til damer. 

Nicolai lagde ud i 1/24 dels finalen, som han sikkert vandt over en skytte fra Tjekkiet med 7-3. Herefter var 

alle fire i 1/16 dels finalen. Nicolai tabte desværre med 6-4, Camilla var meget tæt på en sejr, men tabte 

desværre på shoot off (X-9). Anina måtte også ud i shoot off, men den vandt hun med en 9ér tættest 

midten. Kirstine var mere sikker på hånden og vandt 7-3. Sværere blev det for de to skytter i 1/8 dels 

finalen, for her tabte Anina 6-0 og Kirstine 6-4. Alle var ude af OL-Kvalifikationen, men havde kæmpet godt. 

 

 

 

Efter frokost blev alle mix-hold finaler skudt. 

Recurve junior, Casper og Natasja, var oppe imod Rusland. Rusland der var seedet 5, blev en 

for svær modstander for Danmark der tabte 6-2. 

 

 

 

Compound junior, Stephan og Tanja, var seedet 1, men efter at de havde vundet over 

Belgien kom de i vanskeligheder imod Norge i semifinalen. Ved slutresultatet 144-144, 

skulle de i shoot off. Danmark var skarpest og vandt og mødte Tyrkiet i guldfinalen. 

Her var Danmark tilbage på højt niveau og blev EUROPAMESTRE med en sejr på 152-

148. Tillykke til Tanja og Stephan. 

 

 

Recurve kadet, Nicolai og Anina, skød imod Ukraine der var seedet 2. Ukrainerne skød ikke 

én pil uden for det gule, så Danmark tabte til en noget bedre hold med 6-0. 

 

 

Resultaterne kan ugen igennem følges her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464 

Stævnets hjemmeside: http://www.eyc-ljubljana2014.si/  

 

 

Fredag gælder det holdskydning og igen er det kadetterne der skyder først. Danmark stiller med tre hold. 

 

Hilsen  

Kasper Hovgaard Larsen og Dan Hansen 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464
http://www.eyc-ljubljana2014.si/


Europamesterskaberne for ungdom i  

Slovenien fra den 19. til den 24. maj 2014. 

 

Rejsebrev nr. 3 
Holdet består af: 

Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. 

Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og Mathilde Tønder. 

Kadet compound: Thor Guldmann 

Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen 

Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen 

 

Efter tirsdagens kvalifikation skal alle skyde individuelle finaler. Nikolai og Ida skød deres første finale 

allerede tirsdag lige efter kvalifikationen og begge med et godt resultat. Nikolai vandt sin 1/48 dels finale 

sikkert med 6-2 over en skytte fra Estland og Ida sin 1/16 dels finale lige så sikkert med 134-124 over en 

skytte fra Serbien. 

 

Onsdag den 21. maj:  

Finaledag. I dag skulle der skydes individuelle finaler frem til og med semifinalerne. Der var mange 

spændende matcher, også næsten for spændende, og alt i alt gjorde de danske skytter det godt. 

Naturligvis der nogen der ikke skød op til deres bedste, men til gængæld var der skytter der skød over 

deres niveau. De enkelte matcher kan ses vis nedenstående link, så her nævnes slutresultatet for dagen. 

 

Danmark har tre skytter med i medalje matcherne på lørdag den 24. maj: 

Thor skyder om bronze (kl. 10.00) 

Tanja skyder om bronze (kl. 10.30)                           Tanjas træner: 

Stephan skyder om guld (kl. 11.15) 

Flot af de tre skytter at nå så langt. Tillykke! 

 

For de øvrige skytter blev deres individuelle placering flg.: 

Nicolai Carlé nr. 33, Camilla Nielsen nr. 33, Kirstine Andersen nr. 33, Anina Keil nr. 33 

Mads Andersen nr. 17, Aske Halskov nr. 33, Casper Lauridsen nr. 33 

Natasja Bech nr. 9, Mathilde Tønder nr. 17 

Sarah Sönnichsen nr. 5, Ida Frandsen nr. 9 

 

Resultaterne kan ugen igennem følges her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464 

Stævnets hjemmeside: http://www.eyc-ljubljana2014.si/  

 

Torsdag er der først finaleskydning om de tre pladser til ungdoms OL og efter frokost er der mix-hold 

finaler, helt til og med guldfinalen i alle klasser. 

 

 

Hilsen  

Kasper Hovgaard Larsen og Dan Hansen 

 

 

 

 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464
http://www.eyc-ljubljana2014.si/


Lidt indtryk fra stævnet: 

Skytter er online også på stadion. Fine toilet forhold på stadion. Alternativ afslutning på frontstab. 

 

 

 

 

 

 



Europamesterskaberne for ungdom i  

Slovenien fra den 19. til den 24. maj 2014. 

 

Rejsebrev nr. 2 
Holdet består af: 

Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. 

Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og Mathilde Tønder. 

Kadet compound: Thor Guldmann 

Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen 

Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen 

 

Hotellet vi bor på er stort og flot. Vi bor på 10. og 11. etage og har et kæmpe indkøbscenter og masser af 

butikker som nærmeste nabo. Vi får alle dagens måltider på hotellet og det ser ud til at være ok, alle bliver 

i det mindste mætte! Fra hotellet til banen kører vi ca. 10 min i bus. Banen har 64 måtter plus 25 måtter til 

opvarmningsskydning, så alt virker til at blive rigtigt godt. 

 

Tirsdag den 20. maj:  

Det blev en dag med op og nedturer. For nogle skytter var det nyt at stå til et så stort mesterskab, hvilket 

bevirkede en del nervøsitet, med deraf svingende resultater, men vi så også de samme skytter, kæmpe sig 

videre, så de kunne ende skydningen med deres normale niveau. For især juniorerne kom vejret til at 

betyde generelt lave resultater, da en til tider kraftig blæst gjorde det svært for skytterne, at holde deres 

normale høje niveau, men også her så vi en viljestyrke der gav skytterne troen på at alt kan ske ved 

finaleskydningerne onsdag. 

 

Kvalifikationsresultaterne blev: 

Nicolai Carlé 47, 613. Mix hold nr. 15 

Camilla Nielsen 28, 602, Kirstine Andersen 31, 593, Anina Keil 41, 580. Hold nr. 7 

Aske Halskov 44, 597, Mads Andersen 48, 585, Casper Lauridsen 17, 617. Hold nr. 10 

Natasja Bech 26, 566 og Mathilde Tønder 27, 564. Mix hold nr. 12 

Thor Guldmann 5, 685 

Stephan Hansen 1, 694. Mix hold nr. 1 

Tanja Jensen 6, 658, Ida Frandsen 15, 624, Sarah Sönnichsen 10, 644. Hold nr. 2 

 

Resultaterne kan ugen igennem følges her: 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464 

Stævnets hjemmeside: http://www.eyc-ljubljana2014.si/ 

 

 

Onsdag er det igen først kadetterne der skyder individuelle finaler og efter frokost er det juniorerne. Der 

skydes frem til og med semifinalerne i alle klasser. 

 

 

Hilsen  

Dan Hansen og Kasper Hovgaard Larsen 

 

 

 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464
http://www.eyc-ljubljana2014.si/


 

 

 

 

 

 

 

 



Europamesterskaberne for ungdom i  

Slovenien fra den 19. til den 24. maj 2014. 

 

Rejsebrev nr. 1 
Holdet består af: 

Kadet recurve: Nicolai Carlé, Camilla Nielsen, Kirstine Andersen og Anina Keil. 

Junior recurve: Aske Halskov, Mads Andersen, Casper Lauridsen, Natasja Bech og 

Mathilde Tønder. 

Kadet compound: Thor Guldmann 

Junior compound: Stephan Hansen, Tanja Jensen, Ida Frandsen og Sarah Sönnichsen 

Holdleder: Dan Hansen. Træner: Kasper Hovgaard Larsen 

 

Søndag den 20. maj:  

14 forventningsfulde bueskytter og to ledere mødtes i Københavns Lufthavn kl. 18.30. Efter lidt rod med 

check-in og en kæmpe lang kø ved sikkerhedskontrollen, troede vi at vi havde travlt, indtil vi kunne se at 

vores fly var en time forsinket. Vi ville i forvejen ankomme lidt sent til Ljubljana, Slovenien med direkte fly, 

men nu kunne vi så lægge en time til, øv. 

 

Mandag den 21. maj: 

Kl. 06.15 ringede vækkeuret og det var op og i gang, selv om det føles som vi lige 

var gået i seng. Kadetterne skulle på banen og træne, så der var morgenmad kl. 

7.00, for bussen kørte kl. 7.30.  

Hele dagen brugt til træning, udstyr kontrol og så vænne sig til stedet og 

omgivelserne. Da vi var kommet meget sent havde vi ikke meldt vores ankomst, så da vi stod og trænede 

blev vi pludselig bedt om at tage tilbage til hotellet for at få lavet accreditering. Efter mange diskussioner 

med top ledelsen, måtte vi bøje os. Tilbage til hotellet og retur igen! 

Dagen forløb ellers rigtig godt med masser af skydning, afslapning og hyggeligt 

samvær, samt team manager møde. 

 

Alle er nu klar til tirsdag hvor kvalifikationen skydes, samt 

nogle få indledende finaler. 

 

Resultaterne kan ugen igennem følges her: 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464 

 

Stævnets hjemmeside: http://www.eyc-ljubljana2014.si/ 

 

Hilsen Dan Hansen og Kasper Hovgaard Larsen 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=464
http://www.eyc-ljubljana2014.si/

