European Youth Cup
Héviz, Ungarn
2. – 7. maj 2016

Rejsebrev 6
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Lørdag den 7. maj.
Individuel finale dag!
Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var
sikre på minimum en medalje.
Første mand på banen var Christoffer der skulle skyde om bronze
medaljen. Matchen bølgede frem og tilbage, men endte desværre med
et nederlag til Christoffer på 139-138 point.
I samme klasse skulle Sune skyde om guldmedaljerne og her startede
matchen også meget lige, men stille og rolig trak Sune fra og kunne til
sidst hæve armene i vejret som guldmedalje vinder, med 145-141 point.
I junior klassen skulle Sasha i kamp og sikken en match. Sasha kom rigtig
godt fra start og førte længe, men så fik hendes modstander styr på sine
skud og Sasha måtte se sig besejret med 136-133 point.
Matcherne var præget af meget nervøsitet fra alle skytterne, men det er
jo også en del af spillet. Nu er de unge lovende landsholdsskytter i gang
og med indstilling og det gå på mod de har, kan det fører dem meget
langt.
Jeg vil fra min side takke for en rigtig god tur og glæder mig til at møde
jer igen på de danske buebaner. TAK.

Se alle resultaterne, foto og videoer her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=1454
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Rejsebrev 5
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Fredag den 6. maj.
Finaledag for hold.
Egentlig skulle det dansk herre kadet holdet ikke skyde finaler, for efter reglerne skal der min. være 5 hold
hvis de skal skydes finaler. Ved dette stævne er der kun 3 herre kadet hold, så den officielle placering bliver
ud fra kvalifikations skydningen og her blev Danmark nr. 2, på færre 10+X.
Vi fik dog lov til at gennemfører finaleskydningerne, uofficielt, så det danske hold lagde ud imod Estonia, i
semifinalen og matchens resultat blev flg.:
56-54, 112-110, 169-162, 225-221 point og Danmark skulle møde Belgien i guldfinalen.
I guldfinalen var der flere nerver på fra begge hold, men ud over skytterne var nervøse, blev tilskuerne det
også, for det blev en tæt match. Matchens resultat blev flg.:
54-56, 110-111, 161-160, 217-213 point og Danmark vandt GULD finalen!

Følg resultaterne: http://ianseo.net/Details.php?toId=1454
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Rejsebrev 4
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Torsdag den 5. maj.
Finaledag!
Alle resultater kan ses på Ianseo.net, så dem vi jeg ikke gå i dybden
med.
Det blev en meget spændende og lærerrig dag for de unge bueskytter,
som startede med junior finalerne. Her var Sasha og Katja klar i 1/8
dels finalen, en finale som ingen af skytterne havde problemer med at
vinde. Kvartfinalen kom Sasha godt igennem og fik en sikker sejr, hvor
imod Katja måtte ud i shoot off. Katja havde eller ført hele matchen imod den 1. seedet, så ærgerligt at det
skulle ende i en shoot off, som Katja desværre tabte. I semifinalen kom Sasha bag ud fra start og selv om
hun kæmpede rigtigt flot, måtte hun se sig slået og skal derfor skyde om bronze på lørdag.
Efter frokost kom kadetterne på banen. De leverede nogle pragt matcher, som startede i 1/8 dels finalen.
Sasha skød lige op med sin italienske modstander så der skulle en shoot off til. Her var der nerver på, så
ingen af pigerne leverede et super skud, men Sasha var mest cool og vandt. I kvartfinalen var hun hele tiden
lidt bag ud på point og det endte da også med et knebent nederlag på et sølle point. Sune og Simon mødtes
i 1/8 dels finalen, her var Sune bedst og var videre til kvartfinalen. Det samme var Christoffer der vandt
sikkert. I kvartfinalen var Sune oppe imod den 1. seedet og det blev en spændende match hvor de to
skytter skiftede til at fører, men efter de 15 pile var det Sune
der var bedst. Christoffer fortsatte med at feje al modstand
væk og en semifinaleplads imod Sune var sikker. I
semifinalen lage Christoffer bedst ud, men Sune fulgte med.
Billedet vendte og det blev til en sejr til Sune, der skal skyde
om guld på lørdag, hvor Christoffer skal skyde om bronze.
Se alle medaljematcherne direkte:
https://www.youtube.com/watch?v=u0z1wkgI9s4
Det blev en dag hvor skytterne fik vist hvorfor de er på det danske ungdomslandshold. De var godt
skydende, koncentreret og havde en hold ånd, hvor alle hjalp alle. FLOT!

Følg resultaterne: http://ianseo.net/Details.php?toId=1454
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Rejsebrev 3
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Onsdag den 4. maj.
I dag blev der kun skudt mix-hold finaler og vi havde
mulighed for tre finaler. Eneste mix-hold Danmark stiller
med er i compound kadet og efter tirsdagens kvalifikation,
stod det klart at Christoffer Berg og Sasha Andersen skulle
danne hold, da Christoffer var bedst rangeret af de tre
herre skytter.
Vi var en tur forbi træningsbanen kl. 9.00, hvor vi fik
varmet op og trænet selve mix-hold finaleskydningen.
Kl. 10.00 var vil tilbage på konkurrencebanen hvor vi fik
opvarmning på vores skydemåtte. Alt forløb godt og var
da også helt klar da der blev fløjtet til første skydning i
kvartfinalen imod Belgien.
Desværre kom Danmark bagud fra start, men i 2. runde hentede vi et point og i 3. runde stod vi lige 112112. Efter Christoffer kom tilbage efter 3. runde kunne han fremvise et knækket blad på sin pilehylde, så
imedens han og Sasha var ned for at skrive point, gik resten af holdet i
gang med at skifte bladet, men det eneste reserve vi havde var et blad
til indendørs pile. Det var ikke optimalt og da det samtidig gav en masse
uro for de to skytter, var der ikke point nok i sidste runde og Danmark
tabte med ét enkelt point, 149-148. Surt, men det hvad der sker. Taget i
betragtning at de to skytter er kun 14 år og de er med til deres første
internationale stævne med landsholdet, så er der helt sikkert masser af
internationale resultater i årerne frem over for dem.
148 point er i øvrigt ny dansk rekord, da begge skytter er fra
Lyngby. Tillykke.
Efter frokosten og en tur i byen, var det tilbage på
træningsbanen, for i morgen gælder det de individuelle
finaler, hvor det først er juniorerne og efter frokost skyder
kadetterne.
Følg resultaterne: http://ianseo.net/Details.php?toId=1454

Det danske heppekor.
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Rejsebrev 2
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Tirsdag den 3. maj.
Så er vi i gang!
I dag blev der skudt kvalifikation og det blev hovedsagelig en opløftende dag for de
danske skytter. Fra de unge skytterne kan der forventes en vis nervøsitet, når de skal
stå over for nogle af Europas bedste skytter i deres klasser og samtidig være langt
hjemme fra de normale omgivelser i klubberne eller til stævner i Danmark. Skytterne vil
naturligvis gerne vinde, både over dem selv men også over deres konkurrenter, men de
skal også betragte et stævne som dette, som en del af en læringsproces. Der var da
også en vis usikkerhed til start af kvalifikationen, men en usikkerhed som jeg syntes
skytterne taklede godt og kom flot ind i en god rytme, som f.eks. da Sasha Andersen i
de første 6 pile efter pausen skød 60 point! Måske fordi hun havde god støtte fra Katja
under hendes skydning?
Dagens resultat blev:
Sasha Andersen, nr. 7 med 662 point (over udtagelseskravet til EM)
Kadet mix-hold nr. 5
Christoffer Berg, nr. 4 med 680 point som er personlig rekord (over udtagelseskravet til EM)
Sune Rasmussen, nr. 8 med 674 point
Simon Olsen, nr. 9 med 669 point
Kadet herre hold nr. 2
Sasha Rasmussen, nr. 3 med 675 point (over udtagelseskravet til EM)
Katja Møller, nr. 9 med 656 point
Resultaterne betyder at danskerne er fornuftig seedet til finalerne,
dog mødes Sune og Simon i deres første finale (1/8 dels finalen), men
ok så er Danmark da sikker på en kadet herre i kvartfinalen.
Onsdag afvikles alle mix-hold finalerne og det danske kadet hold
med Sasha A. og Christoffer skyder kvartfinale fra kl. ca. 10.45.
Vinder de den match, så husk at se dem live når de skal skyde om
guld eller bronze. Mere info her: http://ianseo.net/Details.php?toId=1454
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Rejsebrev 1
Deltagere:
Kadet Compound:
Junior compound:
Holdleder:

Sasha Andersen, Simon Olsen, Sune Rasmussen, Christoffer Berg
Katja Møller, Sasha Rasmussen
Dan Hansen

Søndag den 1. maj.
Hele holdet mødtes i Københavns Lufthavn kl. 17.45 for at tage den korte og
direkte flyvetur til Budapest. Alt forløb naturligvis godt og vi kunne endda se
vores buekufferter komme ind i flyet, så alle var rolige. Efter ankomsten til
Budapest havde vi en bustur foran os på 3 timer til Héviz, men det var blevet
sent, så de fleste fik sovet noget. Efter ankomst til hotellet kl. 01.00 var det på
hovedet i seng.
Mandag den 2. maj.
Bip, bip uret ringer og det er op til morgenmad, som aftalt til kl. 07.00. Det var tidligt men vi viste ikke hvor
vi var i forhold til banen og andet og da kadetterne skulle starte official træning kl. 08.30 og vi skulle inden
da være akkrediteret, ja så var vi nød til at være tidlig på den.
Efter morgenmaden fandt vi banen, og det blev ikke svært. 3 min. gang og vi var
på banen! Det er fedt, når vi ikke skal være afhængige busser og det giver også
mulighed for f.eks. at Sasha R. kan gå tilbage efter den glemte realise.
Kadetterne fik trænet, de fik kontrolleret deres udstyr og jeg var til Team
Manager møde, hvorefter vi alle mødtes til frokost, der bliver serveret på banen.
Så var det juniorerne der var samme tur igennem. Alle havde nogle gode timers
træning, så de er klar til tirsdagens kvalifikation. Imedens juniorerne trænede
forsøgte kadetterne at finde en købmand hvor vi kunne købe frisk frugt, men det
lykkes ikke. De kunne kun finde købmandsbutikker, der solgte frugt der bestemt ikke var friskt.
Kl. 18.00 var der åbningsceremoni, med optog gennem byen og som yngste
mand blev det Christoffer der bar ”Danmark” skiltet. Der var taler i en halv time
og folkedans i en halv time og da det stadig regnede, som det havde gjort hele
dagen, var det en meget lang time.
Tilbage til aftensmad og endelig en tur med et hotel hvor morgen, middag og
aftensmaden er god! Jeg er sikker på at ingen kommer til at sulte på denne tur.

Tirsdag skyder først juniorerne kvalifikation og over middag er det kadetternes tur, så det bliver en
spændende dag.
Følg resultaterne ugen igennem her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=1454
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