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Rejsebrev nr. 3 
 
To top 10 placeringer  
Maja Jager og Martin Damsbo stod for de bedste 
resultater i dag for danskerne, da de begge skød sig i 
top 10. Maja Jager blev bedste dansker på en fornem 
6. plads, mens Martin Damsbo endte på en delt 9. 
plads.  
 
For Maja Jager er det årets første udendørs turnering, 
og hun har derfor været spændt på, hvor hendes 
niveau præcist er. Hun er stadig i en 
optræningsperiode, hvor hun træner på at stabilisere 
nogle tekniske ændringer. Alligevel når hun en ¼-
finale, og slutter på en fornemt 6. plads. Det er rigtig 
godt gået, og Maja Jager er selv meget tilfreds. Hun 
udtaler: 
” Det var skønt at være tilbage i konkurrence. Jeg er 
rigtig tilfreds med resultatet af World Cuppen. At blive 
nr. 6 i mit første stævne i år er absolut godkendt.” 
 
 

Martin Damsbo ender som delt 9’er i et stærkt World 
Cup felt. Han skød i dag som en af allerbedste, og der 
skulle en shoot off til, før han var ude af turneringen i 
1/8-finalen. Også Martin Damsbo arbejder konstant på 
at forbedre sin skydning. Det er derfor også tidligt på 
sæsonen for ham, men han viser igen sit 
verdensklasseniveau. 
 

Stephan Hansen skulle forsøge at leve op til sin 
rangering som nr. 1 efter kvalifikationen. Han ramte 
ikke samme konstante skydning som under 
kvalifikationen. Han skød simpelthen lidt for mange 
9’ere. Han måtte i sin 1/16-finale ud i en shoot off, 
hvor han desværre skød endnu en 9’er. Det rakte 
desværre ikke til videre advancement i turneringen. 
Han efterlader os dog igen med et indtryk af, at 
talentet hos ham er enormt. Hans verdensrekord 
tidligere på ugen sætter en streg under dette. 
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Recurveskytterne havde en blandet dag. Natasja Bech og Mathilde Tønder fik deres ilddåb 
i de internationale eliminationsrunder, og det klarede de begge rigtig flot. Det var tydeligt, 
at de begge var meget spændte på, hvordan de ville 
klare sig. De formåede at holde fokus på hver enkelt 
pil, og de skød sig igennem. Bedst stod Natasja efter 
den første runde, som var 1/48-finalen. Natasja 
vandt flot sin match efter hun havde været bagud 
undervejs. Hun var så glad, lettet og stolt, at det 
hele rystede på hende.  
Hun skulle vente et par timer før, hun skulle skyde 
næste runde. Ventetiden så ud til at være ulidelig for 
hende. Hun trippede for at få lov til at skyde igen. 
Hun glædede sig enormt. Næste runde blev den 
sidste for hende, da hun tabte matchen. Alligevel 
kan hun være rigtig tilfreds med sin skydning. 
Anne Marie Laursen og Johan Weiss ramte en dag, 
hvor ikke meget lykkedes. Når det sker, er den 
modstand, vi møder i et internationalt felt som dette 
for stærkt, og de røg begge ud i første runde. 
I morgen, fredag, er der kun holdskydning på programmet.  
 
Du kan finde alle resultater fra World Cuppen her: 
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Shanghai/Results  
 
 
Holdet til WC1 
Compound herre: 
Martin Damsbo 
Stephan Hansen 
 
 
 
 

Dame recurve: 
Maja Jager 
Anne Marie Laursen 
Mathilde Tønder 
Natasja Bech 
 
Herre recurve: 
Johan Weiss

Derudover er Klaus Lykkebæk dommerformand ved stævnet. 
 

http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Shanghai/Results


Archery	  World	  Cup	  2014,	  Stage	  1	  
22.–27.	  april	  –	  Shanghai,	  Kina	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

1	  

1	  

Rejsebrev	  nr.	  2	  
	  
Verdensrekord	  topper	  store	  danske	  præstationer	  
2014-‐sæsonen	  blev	  i	  dag	  for	  alvor	  skudt	  i	  gang	  for	  det	  danske	  landshold.	  De	  danske	  skytter	  
leverede	  samlet	  set	  meget	  lovende	  takter.	  Og	  de	  startede,	  hvor	  2013	  sluttede.	  Med	  at	  
ligge	  i	  toppen	  af	  feltet.	  	  
	  
Stephan	  Hansen	  satte	  ny	  junior	  verdensrekord	  i	  herre	  
compound,	  og	  han	  vandt	  kvalifikationen.	  Martin	  
Damsbo	  blev	  nr.	  11	  i	  samme	  klasse.	  Stephan	  Hansen	  
førte	  fra	  start	  til	  slut,	  og	  i	  de	  første	  runder	  lå	  han	  á	  point	  
med	  Damsbo.	  Faktisk	  lå	  Stephan	  Hansen	  til	  at	  kunne	  slå	  
senior	  verdensrekorden,	  indtil	  der	  resterede	  12	  pile.	  Da	  
begyndte	  stor	  del	  af	  feltet	  at	  summe	  om,	  at	  en	  ny	  
verdensrekord	  var	  mulig.	  Det	  spillede	  nok	  Stephan	  
Hansen	  et	  puds,	  og	  han	  missede	  nogle	  få	  points.	  Han	  får	  
muligheden	  en	  anden	  gang	  –	  det	  er	  helt	  sikkert.	  
Undervejs	  var	  det	  tydeligt,	  at	  Martin	  Damsbo	  også	  fulgte	  
med	  i,	  om	  det	  kunne	  lykkes.	  Og	  han	  bakkede	  sin	  
holdkammerat	  op	  i	  suveræn	  stil	  hele	  vejen.	  
	  
	  
	  
Maja	  Jager	  satte	  ny	  personlig	  rekord	  i	  dame	  recurve,	  
og	  hun	  blev	  nr.	  7	  i	  kvalifikationen.	  I	  denne	  klasse	  
debuterede	  Natasja	  Bech	  og	  Mathilde	  Tønder	  i	  en	  
international	  turnering.	  Det	  klarede	  de	  begge	  rigtig	  
flot.	  På	  trods	  af	  stor	  spænding	  og	  til	  tider	  en	  del	  
nervøsitet	  så	  satte	  de	  begge	  også	  personlig	  rekord	  
på	  en	  dobbelt	  70	  meter.	  Det	  er	  imponerende,	  at	  de	  
kan	  gøre	  det	  i	  deres	  debut.	  	  
De	  tre	  piger	  arbejdede	  sammen	  med	  Anne	  Marie	  
Laursen	  rigtig	  godt	  gennem	  hele	  dagen,	  og	  især	  i	  2.	  
halvdel	  af	  kvalifikationen	  gik	  det	  Danmarks	  vej.	  Pigerne	  arbejde	  sig	  samlet	  frem	  i	  feltet,	  og	  
det	  danske	  damehold	  ender	  dagen	  som	  nr.	  12.	  Stor	  cadeau	  til	  holdet	  for	  at	  få	  så	  fin	  en	  
placering	  med	  to	  debutanter	  i	  truppen.	  Rangeringen	  som	  nr.	  12	  betyder,	  at	  Danmarks	  
damehold	  skal	  skyde	  eliminationsrunde	  på	  fredag.	  	  
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I	  morgen,	  torsdag,	  skyder	  alle	  
individuelle	  eliminationsrunder.	  
Stephan	  Hansen,	  Maja	  Jager	  
træder	  først	  ind	  i	  turneringen	  i	  
1/16-‐finalen.	  Martin	  Damsbo	  
sidder	  over	  i	  første	  runde,	  og	  
starter	  dermed	  i	  1/24-‐finalen.	  
Johan	  Weiss,	  der	  havde	  en	  dag,	  
hvor	  ikke	  meget	  lykkedes,	  skyder	  
1/48-‐finale	  fra	  morgenstunden,	  
ligesom	  Anne	  Marie	  Laursen,	  
Mathilde	  Tønder	  og	  Natasja	  
Bech	  gør	  det.	  Det	  bliver	  rigtig	  
interessant	  og	  super	  spændende	  
at	  følge	  dem	  alle!	  
	  
Du	  kan	  finde	  alle	  resultater	  fra	  
World	  Cuppen	  her:	  
http://www.worldarchery.org/E
VENTS/World-‐
Cup/2014/Shanghai/Results	  	  
	  
	  
Holdet	  til	  WC1	  
Compound	  herre:	  
Martin	  Damsbo	  
Stephan	  Hansen	  
	  
Dame	  recurve:	  
Maja	  Jager	  
Anne	  Marie	  Laursen	  
Mathilde	  Tønder	  
Natasja	  Bech	  
	  
Herre	  recurve:	  
Johan	  Weiss	  
	  
Derudover	  er	  Klaus	  Lykkebæk	  dommerformand	  ved	  stævnet.	  
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Rejsebrev nr. 1 
Årets første World Cup startede i Shanghai, 
Kina i dag. På programmet var officiel 
træning.  For de fleste af vores skytter er 
det business as usual, men vi har også to 
debutanter, Mathilde Tønder og Natasja 
Bech, med. For dem var dagen lidt noget 
andet, end de er vant til. Alene banen, som 
er placeret på en fodboldbane på et 
kæmpestadion, er milevidt fra det, vi 
kender til danske stævner. Det bliver rigtigt 
spændende at følge dem og resten af 
truppen i morgen, hvor der skydes 
kvalifikation for alle.  
 
For compound er det dobbelt 50 m og for recurve dobbelt 70 m. Derudover er der 
mixhold, hvor Danmark har en mulighed for deltagelse i recurveklassen. 
 
 
Holdet til WC1 
Compound herre:  
Martin Damsbo 
Stephan Hansen 
 
Dame recurve: 
Maja Jager 
Anne Marie Laursen 
Mathilde Tønder 
Natasja Bech 
 
Herre recurve: 
Johan Weiss 
 
Derudover er Klaus Lykkebæk 
dommerformand ved stævnet. 
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