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! REJSEBREV FRA SOFIA, Bulgarien!
Grand Prix!
DAG 5 + 6!

!
!

!
!

Dag 5!
Torsdag var dagen, hvor alle skulle skyde individuelle finaler. Der blev skudt nogle
rigtig gode pile, og alle gjorde deres bedste for at komme videre. Desværre var det
ikke nok til at gå hele vejen for nogle af danskerne.!
!

!
!

Recurve: !
Mads Andersen vandt sin 1/48 finale ved shoot off og
nåede til 1/24 finalen. Nikolaj Wulff, Martin Laursen
og Frederik Sönnichsen nåede til 1/16 finalen.
Casper Lauridsen og (Bjarne) Marius Laursen kom
frem til 1/8 finalen. (Speakeren opgav at udtale
Bjarne, så han blev til Marius Laursen).!
Compound: !
Ida Frandsen kom frem til 1/4 finalen og Peter Sigil
1/8 finalen.!

!
GODT kæmpet af alle!!
!
!

!

!
!
!
!
!
Stemningsbillede!
Sådan ser himlen ud
meget af tiden:)!

!
!
!
!
!

Dag 6!
Fredag morgen skulle Recurveholdet,
bestående af Nikolaj, Casper og (Bjarne)
Marius, starte med skyde. De skød alle 3
godt og vandt sikkert deres 1/8 finale 6-0. I
1/4 finalen blev det dog noget sværere, og de
måtte ud i shoot off, hvor de desværre tabte
mod russerne. Men godt skudt!!

!
BRONZE til Ida og Peter!
Senere om fredagen skulle Ida og Peter skyde Compound Mix, hvilket de gjorde
rigtig godt og med nogle fine scorer. De vandt deres 1/4 finale mod Rusland med
152 -141. Herefter tabte de desværre til Slovenien med 150 mod 153 i semifinalen,
så de skulle skyde om bronze mod Polen. Ida og Peter fortsatte heldigvis i fin stil,
og de vandt sikkert med 150 - 146. Så bronze til Ida og Peter. Tak til heppekoret:)!
STORT til lykke til begge!!

!

Tak for denne gang!!
Fra Sofia Holdet!
!

!

! REJSEBREV FRA SOFIA, Bulgarien!
Grand Prix!
DAG 4!

!
!

!
!

Onsdag blev alle individuelle kvalifikationer skudt igang, og recurve drengene samt
Ida startede om morgenen. Det var fint vejr at skyde i med næsten ingen vind. De
fleste startede med en del nervøsitet, men der blev arbejdet rigtig godt, så
nervøsiteten forsvandt, og de fleste endte med at være meget tilfredse. !

!
!
!

Efter frokost var det Peter’s tur til at skyde (igen som
eneste dansker), hvilket blev i meget blandet vejr. Det
startede i sol og endte med uvejr, og da både lyn og
torden var lige over os, blev skydningen stoppet, hvor
der manglede 3 runder. Lidt ærgerligt for Peter, da
han var rigtig godt skydende lige der.!

!
!
!
!
!
!

Placering og points efter dagens kvalifikationer blev således:!
Recurve!
Nikolaj Wulff, nr. 8, 656 points!
Bjarne Laursen, nr. 12, 652 points!
Casper Lauridsen, nr. 14, 649 points!
Frederik Sönnichsen, nr. 19, 645 points!
Martin Laursen, nr. 31, 637 points!
Mads Andersen, nr. 81, 585 points!
Compound!
Ida Frandsen, nr. 5, 675 points!
Peter Sigil, nr. 7, 508 points (efter 54 pile)!

!

Nu krydser vi bare fingre for skytterne de næste par dage. !
Torsdag er der individuelle finaler til og med semifinaler.!
Fredag er der holdskydning for vores Herre Recurve Hold samt Compound Mix.!

!

Mange Hilsner Sofia Holdet

!

! REJSEBREV FRA SOFIA, Bulgarien!
Grand Prix!
DAG 3!

!
!

!

!
!
Tirsdagen bød på officiel træning på
konkurrencebanen, holdledermøde og
åbningsceremoni. !
Alle skytter pånær Peter måtte komme på banen
om formiddagen. En nogen steder meget våd
bane efter de store regnskyl, der har været de
seneste par dage. Godt vejr med næsten ingen
vind, og kun lidt stille regn til sidst. (Dog nok til at
mange andre end danskerne pakkede sammen.)
Efter frokost fik Peter lov at skyde i lidt blandet
vejr og vind, mens resten hvilede, gik tur,
trænede eller spillede.!

!
!

!
!
!
!

Tirsdag aften var der åbningsceremoni i strålende solskin på banen. Vi blev
“underholdt” med lidt taler, musik og bulgarsk folkedans udført af nogle lokale børn.!
Onsdag er der individuel kvalifikation, torsdag indledende finaler og fredag alle
holdskydninger.!

!

Mange hilsner Sofia Holdet

!

! REJSEBREV FRA SOFIA, Bulgarien!
Grand Prix!
DAG 1 + 2!

!
!

Dag 1!
Hele holdet (undtagen Kasper, som rejste fra Billund) mødtes i
Kastrup Lufthavn MEGET tidligt søndag morgen. Nogle mere friske end andre.
Efter ventetid ved både Check-in og Security kom vi godt afsted, dog med et lidt
forsinket fly. Efter mellemlanding i Wien ankom vi til Sofia Lufthavn lidt over middag.
Kasper ankom kort tid efter, og vi var alle samlet:)!
2 skytter kom på træningsbanen, inden det begyndte at regne (nærmest skybrud),
så det blev ikke til så meget træning på 1. dagen. !
!

!

Hotellet ligger lige ved foden af en
bjergkæde, som næsten hele tiden er
dækket af faretruende skyer.!
Alt er samlet på hotelområdet, så man
kan gå hen til både træningsbanen og
konkurrenceområdet.!

!

Dag 2!
Alle kom på træningsbanen om
mandagen, og alle skytter nåede at
skyde, inden det begyndte at regne.
Nogle fik taget nyt officielt billede, så
det nu ligner:)!

!

Tirsdag er der officiel træning, og på onsdag går det løs! Recurve herrer og
compound damer skyder om formiddagen, og recurve damer samt compound
herrer om eftermiddagen. Skytterne kan følges på www.ianseo.net!

!

Mange hilsner fra Sofia Holdet

