Euro
opea
an
You
uth C
Cup 2015
5
1 maj til 24. maj
17.
aj, Klagen
nfurt, Østrig

er 6, 23.ma
aj 2015
Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

Finaledageen med de individuelle finaler.
Danmark m
med deltageelse i compo
ound
dame kadeet guldfinaleen med Katjja og
recurve daame kadet bronzefinale
b
en med
Camilla.
Katja skullee som den første
f
danskker i
kamp, hun
n mødte en ukrainsk pigge i
hendes guldfinale.
Danmarks Katja kom bedst
b
fra start og
nde, de
førte med 2 point efteer første run
der skød dee pænt lige op,
næste rund
inden ukraaineren med
d en slutsprint i
sidste rund
de indhenteede point påå Katja
så scoren vvar lige 137‐137 efter 5.
5 og
sidste rund
de. Finalen skulle
s
nu affgøres i
en shoot o
off, mere spændende kunne
k
det ikke blive. Den ukrainske pige
e skød
først og hu
un skød en 10'er,
1
så var det op
til Katja, hu
un tog sigteede og skød sin pil
>>‐‐‐‐‐‐‐> xx10'eren !
Super cool præstation
n af Katja till
hendes førrste store in
nternationale
udendørsstævne, hun
n blev 1'er i
on & hun bleev 1'er i
kvalifikatio
guldfinalen
n med x10'eer i shoot offf.
Stort velfortjent tillykke med guld
dmedaljen til Katja.

Næste dansker på finalebanen var Camilla.
I recurve dame kadet bronze skulle afgøres mod en
russisk pige.
Regnen havde silet ned hele dagen, Camilla følte ikke
for at blive mere våd i regnen end nødvendigt, hun
stillede virkelig skarpt og skød virkelig godt, hun tog
sejren sikkert hjem 6‐0
Også en rigtig flot præstation af Camilla, som faktisk
bemærkelsesværdigt skød tæt på dame recurve kadet
DM rekorden i kvalifikationen her til European Youth
Cup i Østrig.
Også et stort velfortjent tillykke med bronze medaljen
til Camilla.
Hvilket samlet udbytte for det lille danske ungdomshold i Østrig!
Det har været et godt og lærerigt stævne for de unge skytter.
Selve stævnet har været velorganiseret med fine forhold og god kost, særligt har det danske hold
været glade for den lokale arrangør og nu vores ven Johann, som har serviceret os udover hvad
man kunne forvente, han har været et fornøjeligt bekendtskab.

I morgen søndag er der hjemrejse til Kastrup.
Slut fra European Youth Cup 2015, Klagenfurt Østrig
Se resultaterne på Ianseo : http://ianseo.net/Details.php?toId=805
Se finalerne via dette link : https://www.youtube.com/watch?v=owGQnZBamAc
Holdleder
Martin Ørsted
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nfurt, Østrig

er 5, 22. maj
m 2015
Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

Dagen hvo
or der skullee skydes Mixx Hold Kadeet.
Vejret vedbliver desvæ
ærre koldt og
o meget reegnfuldt, daagen begynd
dte, som deet er blevet for vane
på denne ttur, med tid
dlig morgenmad og af ssted til stadion.
Regnen sileede ned, så vi lod træn
ningsbanen vente, men
ns der blev kigget
k
buesskydning på stadion til
at starte m
med først påå morgenen, men regneen ville inge
en ende tag
ge, så skytteerne trodsede den og
gik på træn
ningsbanen for en stun
nd.

Efter at ind
dtaget froko
osten og at have varmeet os i froko
ost salen, gik alle mandd på træninggsbanen
igen. For C
Camilla & Jonathan var det blevet ttid til at forrberede sig på deres M
Mix Holds skyydning.

Det danske Mix hold skulle op imod det polske hold, stadigvæk i silende regn, godt støttet af deres
danske holdkammerater Kirstine & Katja var de danske skytter lige i hælene på polakken, men
måtte erkende at det polske Mix Hold bare var det skarpere i matchen.

Camilla & Jonathan tabte matchen 0‐6 til Polen og er elimineret i Mix hold Kadet.
Så var der ikke mere på dagens program med dansk deltagelse, så det skabte stor glæde, da det
danske hold endnu en gang, helt ekstraordinært blev kørt tilbage til hotellet, af den meget flinke
lokale arrangør, skytterne satte stor pris på at slippe for mere regn & kulde den dag.

I morgen lørdag er stævnets sidste dag og alle individuelle guld & bronze finaler skal finde deres
vinder.
Katja skyder sin guldfinale ca.kl.09:20, Camilla skyder sin bronzefinale ca.kl.12:00 finalerne kan ses
via live streaming på : https://www.youtube.com/watch?v=owGQnZBamAc
Hep på pigerne, alt hvad remmer og tøj kan holde til, i morgen lørdag lige fra den tidlige
morgenstunden.
Holdleder
Martin Ørsted
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er 4, 21. maj
m 2015
Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

I dag var dagen, hvor de danske kadetter,
k
soom de første på
en kold og regnfuld morgenstund
m
d, skulle skyyde individu
uel
elimination
n, så som allle de øvrige
e dage op oog af sted med
m
første bus til stadion.
Kirstine & Camilla sku
ulle lægge fo
or med derees 1/16 finaaler.
ødte en italiiener, som lagde ud m ed at tage
Camilla mø
matchens fførste 2 poiint, siden såå Camilla sigg ikke tilbagge og
vandt flot h
hendes mattch 7‐3.
Kirstine mø
ødte en ukrrainer som havde
h
stillett sigtet skarrpt fra
morgenstu
unden, Kirsttine tabte matchen
m
som
m endte 1‐7
7.
I 1/8 finaleen blev det så
s Camillas tur til at koomme op im
mod en
ukrainer. H
Hun holdt den gode ryttme og vanddt 7‐1. Det betød,
at den russsiske pige, som
s
havde scoret
s
højstt i kvalifikattion,
nu ventedee Camilla i kvartfinalen
k
n.
dte spændin
ngen for alvvor at bankee på, skal jegg lige hilse og
o sige.
Nu begynd
Camilla
C
startede deres match med
d at tage dee
første
f
2 mattchpoint, sidden tog den
n skarpe
russiske
r
pige føringen ttil 4‐2, Camilla
udlignede
u
til 4‐4. Det vaar en ben hård
h
match,
der
d blev ikke
e givet ved dørene herr.
I deres 5.ind
dbyrdes runnde havde den
d
russiske
r
kad
det pige sat 19 point i skiven
s
med
sine
s 2 første
e pile, Cami lla havde med
m sine 3
pile
p skudt 27
7points.

Presset blev mere end hvad godt var for den russiske pige, da smuldrede det så meget for hende
ved hendes sidste pil, at den ellers så dygtige russer endte med en misser, da hun skød sin pil i
græsset foran skiven. Camilla vandt matchen 6‐4!
I semifinalen mødte Camilla en polsk pige, som skød skarpt & stabilt, matchen endte desværre 0‐6
i polsk favør. Camilla skyder sin bronzefinale på lørdag.
I compound klassen startede Katja, som havde vundet kvalifikationen imod en svensk skytte.
Den svenske pige lagde hårdt ud med højt niveau fra start, trods bagud de første 4 runder og
bagud med 4 point før sidste runde, formåede Katja at vinde kvartfinalen over svensken med en
stærk sidste runde. Katja holdt sin fokus, super sejt slået tilbage af Katja.

Videre i semifinalen, hvor Katja mødte en kroatisk skytte, Katja holdt den høje point kadence og
førte flot matchen fra start til slut, og gik dermed sikkert og overbevisende med en sejr på 143‐136
videre til guldfinalen
Guldfinalen skydes lørdag morgen.
I morgen skydes der Mix Holds elimination ved Camilla & Jonathan.
Holdleder
Martin Ørsted
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Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

Alle 4 kadeet skytter haar i dag skudt deres kvaalifikationssskydning.
Det har væ
æret en læreerig dag for de unge skkytter, det varme
v
fine vejr
v i det syddlige Østrig holder
ved, 22‐23 grader varme dagen iggennem ‐ raart har det været, at der i dag i løbbet af dagen også har
kigget et par skyer forrbi. Vinden var meget rrolig fra mo
orgenstunde
en, men liveede op overr middag.
Dagen har virkelig været spænde
ende, Danm
marks ene kvvindelige
er vandt flo t sin kvalifikkation med
kadet compound Katja Ree Mølle
665 pointss, de var flerre piger som
m kæmpedee hårdt om
placeringerne i top, Kaatja var gen
nnemgåendde godt med
d igennem
hele kvalifiikationen ogg sluttede så
s stærkt aff i sidste run
nde, at hun
strøg helt ttil tops.
De 2 kadett piger var liigeså i ilden
n, Camilla N ielsen gør flot
f figur
med stærkk skydning og
o sluttede i top 10 på 9. pladsen med 638
points og K
Kirstine And
dersen blev nummer 288 med 584 points.
I morgen vventer individuelle finaler for Katjaa, Camilla & Kirstine,
de starter med elimination fra morgenstundden.
Sidst var ho
onathan Ørssted også i aktion,
a
han
oldets yngsste skytte Jo
skød sig til 32 plads med
m 593 points i den inddledende
kvalifikatio
on, denne placering i he
erre kadet ggruppen be
etød, at han
skulle ud i 1/24 elimin
nation for att kvalificeree sig til morggendagens
elimination
n.
Han kom o
op imod en polsk skytte
e, hvor han startede med
m at komm
me bagud m
med både 0‐‐2 & 1‐3,
inden han tog føringen til 5‐3, de
en polske skkytte udlignende så dett endte i shooot off. Herr skød den
polske skyttte skød en 9'er og Jon
nathan en 7 'er, så han er
e nu uden af den indivviduelle kon
nkurrence.
Holdleder
Martin Ørssted
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aj, Klagen
nfurt, Øs
strig

er 2, 19.ma
aj 2015
Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

I dag, tirsdaag var der offficiel træningg på stadion.. 25 grader & sol
fra en skyfrii himmel udeen vind var det
d en varm ffornøjelse in
nden
på stadion.
Skytterne nød at komme ind på skyd
debane og hholdt godt fokus i
varmen.

Efter den oofficielle træ
æning & Team
m Manager M
Meeting samt en lille
velkomst ggave fra arrangøren, blevv god frokostt indtaget på
å stadion.
Det skabtee glæde efter frokosten da
d vores ven lig værter he
elt
ekstraordi nært kørte det
d danske hold tilbage t il hotellet, det var rart
at komme i mere temp
pereret omgivelser.

I morgen starte det, derr skydes kvalifikationen ffra morgensttunden, følg resultaternee på Ianseo :
http://www
w.ianseo.net//Details.php?toId=805

Sidst på eftermiddagen deltog vi ved åbningsceremonien på byens centrale plads. Da det var første gang for
både Katja & Jonathan fik de æren af at være henholdsvis fane‐ & skiltebærer.

Holdleder
Martin Ørsted
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5
1 maj til 24. maj
17.
aj, Klagen
nfurt, Østrig

er 1, 18.ma
aj 2015
Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

Alle skytter mødte vel tunet op efte
er ungdoms‐
landsholdsssamling lørdaag i Køge & deltagelse
d
veed
Majpokalen
n. Tidsplanen
n i Taastrup kørte
k
som
planlagt, så vi var alle mand
m
i lufthavvnen til tidenn.
Rejsen gik fra Kastrup med
m direkte fly
f til Ljubjanna,
og derfra videre i minibus. De 65 km
m. til Klagenf urt
forløb glat o
og problemfrrit, værelserne var klar v ed
ankomst til hotellet, så vi kunne kom
mme lige i seeng
efter en lang dag.
Efter en god
d nats søvn blev
b der indtaget et godtt solidt morgenbord, og akkreditering
a
gen blev efte
erfølgende
nemt klarett på vores ho
otel.

Så var det aff sted til denn uofficielle træning,
som foregik i forbindelsee med byenss store
stadion som
m European YYouth Cup skydes på fra i
morgen. Dett har været een fin tilgangg, for de
unge skytterr som skal in d på den sto
ore scene i
morgen, de arbejdende flittigt & serriøst
sammen om
m opgaverne på træningssbanen og så
har de fået kigget
k
det goode varme ve
ejr som
Østrig byderr os i øjnene..

Efter trænin
ngen gik vi in
nd på stadion
n for at snusee lidt til de sttore rammer som venterr fra i morgen tidlig.

Resten af dagen er gået med forberedelse af udstyr & afslapning.

Holdleder
Martin Ørsted

