World Cup 3 i Antalya, Tyrkiet
fra den 19. til den 24. juni 2014.
Rejsebrev nr. 4
Holdet består af:
Recurve: Natasja Bech, Maja Jager, Anne Marie Laursen og Johan Weiss. Compound: Camille Søemod, Martin Damsbo, Stephan
Hansen og Patrick Laursen. Træner: Niels Dall. Holdleder: Dan Hansen. Fysioterapeut Gitte Karlshøj. Sportspsykolog Jakob Freil

Fredag den 12. juni:
Det blev desværre en meget kort dag på konkurrencebanen for det danske herre compoundhold!
Kl. 9.30 var danskerne klar til 1/8 dels finalen imod Mexico. Danmark var seedet 12 og Mexico var seedet 5,
men efter de danske skytter havde fået styr på udstyr, vind og vejr var der forhåbninger om et godt
resultat.
Mexico ville os det anderledes, for halvvejs inde i matchen førte de og den føring satte mexikanerne ikke
over styr, så matchen endte 230-228 til Mexico.
Danmark ende dermed på en 10. plads.

Resultaterne kan ugen igennem følges her:
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya/Results
Stævnets hjemmeside: http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya
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Dan Hansen

World Cup 3 i Antalya, Tyrkiet
fra den 19. til den 24. juni 2014.
Rejsebrev nr. 3
Holdet består af:
Recurve: Natasja Bech, Maja Jager, Anne Marie Laursen og Johan Weiss. Compound: Camille Søemod, Martin Damsbo, Stephan
Hansen og Patrick Laursen. Træner: Niels Dall. Holdleder: Dan Hansen. Fysioterapeut Gitte Karlshøj. Sportspsykolog Jakob Freil

Torsdag den 12. juni:
Først var det recurve der skød deres 1/48 dels finaler, men desværre ikke med noget godt resultat. De
danske skytter kæmpede godt og skyd minimum op til deres bedste, men det var desværre ikke nok imod
modstandere der lige var en tand bedre da det gjaldt. Alle fire recurveskytter tabte 1/48 dels finalen. Øv.
Herefter kom compound herre skytterne ind i finalekampen og de startede også alle i 1/48 dels finalen. De
vandt alle deres match. I 1/24 dels finalen skød Camilla også med, men desværre tabte hun og Martin
deres match, hvorimod både Stephan og Patrick gik videre.
Kun Stephan ”overlevede” 1/16 dels finalen, da Patrick tabte sin.
Stephan mødte Rio Wilde fra USA, som han har tabt til to gange,
men tredje gang blev lykkens gang og Stephan var videre. 1/8 dels
finalen vandt Stephan også, men tabte derefter kvartfinalen til
Sergio Pagni fra Italien. Med en 6. plads blev Stephan bedste
danske og i øvrigt han bedste udendørs resultat.
Den danske supportklub på plads.

På grund af en kraftig blæst forsøgte Patrick
med en side stabilisator i front. God ide!

Fredag skal compound herrerne skyde hold fra
kl. 8.30 (dk tid)

Resultaterne kan ugen igennem følges her:
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya/Results
Stævnets hjemmeside:
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya
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World Cup 3 i Antalya, Tyrkiet
fra den 19. til den 24. juni 2014.
Rejsebrev nr. 2
Holdet består af:
Recurve: Natasja Bech, Maja Jager, Anne Marie Laursen og Johan Weiss. Compound: Camille Søemod, Martin Damsbo, Stephan
Hansen og Patrick Laursen. Træner: Niels Dall. Holdleder: Dan Hansen. Fysioterapeut Gitte Karlshøj. Sportspsykolog Jakob Freil

Onsdag den 11. juni:
Resultatet af kvalifikationsskydningen blev med op og ned turer for det danske landshold. Desværre lykkes
det Ikke mange af skytterne at skyde op til deres bedste, hvilket betød at skytterne fik en svær seedning
inden de individuelle finaler. Desværre lykkes det også kun for herre compound holdet at kvalificerer sig til
finalerne for hold og mix-hold. Holdet blev samlet nr. 12.
De individuelle resultater blev flg.:
Recurve:
Maja Jager nr. 21, Anne Marie Laursen nr. 71, Natasja Bech nr. 73
Johan Weiss nr. 91
Compound:
Camille Søemod nr. 39
Martin Damsbo nr. 25, Stephan Hansen nr. 35, Patrick Laursen nr. 67

Vi ved alle at alt kan ske i finalerne og at ”den fede dame” ikke har sunget endnu, så vi går
alle fortsat efter metal!

Fra WA er alt lige fra en fantastisk skydebane til
TV optagelserne på plads, så stævnet kører som
det skal.

Torsdag er der individuelle finaler i alle klasser frem til og med semifinalen.

Resultaterne kan ugen igennem følges her:
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya/Results

Stævnets hjemmeside: http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya
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World Cup 3 i Antalya, Tyrkiet
fra den 19. til den 24. juni 2014.
Rejsebrev nr. 1
Holdet består af:
Recurve: Natasja Bech, Maja Jager, Anne Marie Laursen og Johan Weiss.
Compound: Camille Søemod, Martin Damsbo, Stephan Hansen og Patrick Laursen
Træner: Niels Dall. Holdleder: Dan Hansen. Fysioterapeut Gitte Karlshøj. Sportspsykolog Jakob Freil
Søndag den 8. juni:
Holdet var delt og rejste både fra Korea, Billund og København, så først ved
21 tiden var vi alle samlet, hvor efter vi kunne få vores værelser, spise
aftensmad og på hovedet i seng. Alle havde haft en god rejser og alle fik alt
deres bagage med, så en rigtig god start på dette års World Cup i Tyrkiet.

Mandag den 9. juni:
Kl. 8.00 kørte bussen til træningsbanen med alle ombord. Vejrudsigten
sagde op til 30° i løbet af dagen, så der skulle trænes inden det blev for
varmt, indtil frokost.
Trænings- og konkurrencebanen ligger i gå afstand fra hotellet, men
p.g.a. en meget bred og befærdet vej mellem banerne og hotellet
kører vi i busser frem og tilbage.
Eftermiddagen gik med afslapning, besøg hos Gitte til behandling og
for nogle få mere træning. Hver aften efter aftensmaden holder vi
møde hvor dagen evalueres og den kommende dag planlægges.
Tirsdag er der officiel træning, kontrol af udstyr og Team Manager møde.
Tirsdag den 10. juni:
Den officielle træningsdag skal bruges til at komme på plads,
få indstillet buen og i det hele taget er det vigtigt at føle sig
godt til pas på banen, inden det går løs for alvor. Først på
banen var alle recurve skytterne og efter frokost alle
compound skytterne. De havde tre timers træning incl.
kontrol af
udstyr, hvilket
også er nok.
Træningstimer
i denne varme,
giver også skytterne mulighed for at vænne sig til varmen og
finde de midler der skal til for at kunne yde optimalt i
varmen.

Onsdag skydes kvalifikationen og mix-hold finaler. Først recurve og efter frokost compound. Kl. ca 17.30
skydes mix-hold finalerne frem til og med semifinalen.
Resultaterne kan ugen igennem følges her:
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya/Results
Stævnets hjemmeside: http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Cup/2014/Antalya
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