Rejsebrev nr. 6 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske Halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
Sidste dag i Marathon. Finalerne skydes på et stadion hvor den klassiske Marathon starter.
Stephan skyder bronzefinale mod Njål Aamos fra Norge. Det blev en jævnbyrdig kamp hvor Stephan var bagud indtil
sidste runde. Her r skytterne igen lige med hver 146. Det skulle skydes shoot off og Njål skulle begynde. Han skød en 9
langt fra 10. Stephan skød ligeledes en 9, men pilen var ca. 1 cm tættere på. Bronze til Stephan.

Farvel for Marathon med et billede af Borgmesteren og præmiepigerne sanmmen med det danske hold.
Resultaterne kan samlet ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=802
Klaus Lykkebæk
Holdleder

Rejsebrev nr. 5 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
I dag fredag er helliget pladserne til Baku både individuelt og for hold. Da vi er sikret en plads individuelt, har vi kun
mulighed for at veksle den til 3 holdpladser. Det kræver imidlertid at vi vinder de 2 første kampe. Den første kamp er
mod Storbritannien, der blev nr. 3 mod vores 14. plads.
Det blev en spændende match. Danmark var 2 gange bagud men udlignede til 4-4 hvorefter der var shoot off. Denne
tabte Danmark desværre 28-24.
Danmark er således færdige i recurverækken. Stephan skyder bronze i morgen kl. 11.30 lokal tid.

Resultaterne kan samlet ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=802
Klaus Lykkebæk
Holdleder

Rejsebrev nr. 4 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
I dag var det så den store eliminationsdag for både individuelt og for hold.
Bjarne var oppe mod en fra Polen, der var noget lavere placeret end Bjarne, men det kørte ikke lige så godt som i går og
Bjarne tabte 0-6

Stephan var oversidder i 1/24-delsfinalen og mødte en fra Grækenland i 1/16-dels finalen. Her vandt Stephan stort 148 –
132.
I 1/8 dels-finalen gik det ud over en fra Sverige med 147 – 143.
I 1/4 finalen var det igen en græker . Her vandt Stephan 147 – 142.
I 1/2 finalen var Stephan oppe mod en fra Kroatien. Det var længe en lige dyst og før den sidste runde stod det 117 –
117.
Stephan lavede først 2 x 10 mod kroatens 10,9. Stephan skulle blot lukke af med endnu en 10, men det blev i stedet en
9er mod kroatens 10er. Dette betød at der skulle være shoot off. Her lavede begge skytter en X, men desværre var
Kroatens 2 mm tættere på xet. Stephan skyder bronze på lørdag.

I holdskydningen havde Danmark gjort det svært for os selv idet vi som nr. 16 skulle op imod Italien der vandt den
indledende runde. I silende regn tabte Danmark også 0 – 6.
Fredag skydes holdskydningen i Baku kvalifikationen mod Storbritannien.

Resultaterne kan samlet ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=802
Klaus Lykkebæk
Holdleder

Rejsebrev nr. 3 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
Så kom vi endelig i gang. Vi troede at vi var kommet tilde varme lande, men her tog vi fejl. Det er hundekoldt hernede,
og vi er glade for vores varme tøj.
Recurve startede om morgenen. Det blev en blandet dag. Individuelt var det nok kun Bjarne der var tilfreds med sin
skydning. Til gengæld gik det rigtig fint for ham. Bjarne, Frederik, Laust og Nikolaj gik videre fra den indledende runde.
Her tabte Frederik, Laust og Nikolaj den første match. Frederik tabte til Bjarne der nu er videre til 1/24-dels finalen i
morgen.

I hold blev Danmark nr. 16 ud af 31 hold og skal her møde Italien i morgen. I Baku-holdturneringen blev Danmark nr. 14
ud af 22 hold og skal på fredag møde Storbritannien.
Stephan skød om eftermiddagen. Han viste sædvanlig stor styrke og vandt således den indledende skydning med 712
point. Stephan sidder over i 1/48 og 1/24-dels finalerne og skyder 1/16-dels finaler i morgen.

Resultaterne kan samlet ses på http://ianseo.net/Details.php?toId=802
Klaus Lykkebæk
Holdleder

Rejsebrev nr. 2 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
I dag er det officiel træning. Recurve om formiddagen og Compound om eftermiddagen. Vi er alle glade for vores
skiundertøj. Der er ikke meget forår i luften hernede.
TK og træningen gik fint. Nu venter vi bare på, at det hele starter rigtigt i morgen.

Sidst på eftermiddagen var der officiel indvielse. Da Frederik havde fødselsdag i dag fik han lov til at gå med fanen.

Klaus Lykkebæk
Holdleder

Rejsebrev nr. 1 fra GP 1 i Marathon i Grækenland
Deltagere på turen:
Herre Recurve:
Frederik Sönnichsen, Aske halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff,
Laust Andersen, Claus Andersen
Herre Compound: Stephan Hansen
Holdleder:
Klaus Lykkebæk
Alle skytter og holdleder mødte friske op tidligt i lufthavnen mandag morgen. Turen derned forløb uden problemer.
Hotellet er fint og frokosten var god, så starten har været god.
Efter frokosten var der tid til en tur på træningsbanen. Detvar en halvkold fornøjelse, så i morgen skal der godt med tøj
på.
De var ved at lave lidt pr. vist nok deres borgmester. De bad om en skytte fra os kunne være med. Frederik deltog.

Klaus Lykkebæk
Holdleder

