European Indoor Championship
Vittel, Frankrig
5.-12. marts 2017
Rejsebrev 3
Deltagere:
Recurve:
Compound:

Træner, Niels Dall. Holdleder, Dan Hansen
Dame, Randi Degn. Herre, Dennis Bager. Herre junior, Mikkel Berring Rasmussen.
Dame, Tanja Amdi Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear
Dame junior, Sasha Rasmussen, Sasha Haagen Andersen
Herre, Patrich Laursen, Stephan Hansen, Martin Damsbo
Herre junior, Sune Rasmussen, Christoffer Berg, Simon Olsen

Torsdag den 9. marts 2017:
Finaledag hvor der blev skudt individuelle finaler til og med semifinalen. Vi havde store forventninger, for alle havde
haft en god kvalifikation og kunne de fortsætte i samme spor var der medalje matcher i sigte. Skytterne fortsatte i
samme spor, men det blev kun til en bronzematch.
Alle skød scorer på deres niveau eller derover, men marginalerne var ikke med Danmark. Sune måtte i shoot out
efter 149-149, hvor begge skød en 10er, men hvor Sunes pil var længst fra midten. Sasha Rasmussen tabte med 145143, flot scorer men ikke nok. Sarah skød klassen næsthøjeste scorer, men uheldigvis var den højeste scorer på
hendes bane, så hun tabte med 148-149. Tanja måtte også ud i shoot off efter 147-147, hvor begge skød en 10er,
men hvor Tanjas pil var længst fra midten. Hos herrerne gik det bedre i første match, for både Stephan og Damsbo
vandt deres 1/8 dels finale, men skulle så møde hinanden i kvartfinalen.
Det blev en spændende match som endte 148-148. I shoot off skydningen
var Stephans pil inside out og Damsbos få millimeter længere fra krydset.
Stephan skød derefter semifinale
imod Mike Schloesser fra Holland.
Mike vandt 149-148 og Stephan
skal skyde om bronze på søndag kl.
13.40.
Damsbo og Stephan havde hver
deres træner med på sidelinjen.
Efter frokost skulle herre junior compound på banen, for at skyde
semifinale imod Rusland. Så kom der stemning på
tilskuerrækkerne, for med 120 point på de første 12 pile lagde
Danmark rigtig flot ud, de satte kun 4 point til og fik en sejr på
236-228 point og klassens bedste scorer! De tre unge drenge kan
nu se frem til en guldmatch på lørdag kl. 10.15 imod Italien.
Har Bueskydning Danmark fået et nyt Dream Team i
ungdomsrækkerne? Det tror jeg nok de har!
Alle matcher i weekenden bliver sendt live.
Fredag formiddag skyder herre compound holdet kvartfinale, og forhåbentlig også semifinale, og dame compound
semifinale, med start kl. 12.00.

Alle resultater kan ses på Ianseo: http://ianseo.net/Details.php?toId=2017 hvor der også er link til live video

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

European Indoor Championship
Vittel, Frankrig
5.-12. marts 2017
Rejsebrev 2
Deltagere:
Recurve:
Compound:

Dame, Randi Degn. Herre, Dennis Bager. Herre junior, Mikkel Berring Rasmussen.
Dame, Tanja Amdi Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear
Dame junior, Sasha Rasmussen, Sasha Haagen Andersen
Herre, Patrich Laursen, Stephan Hansen, Martin Damsbo
Herre junior, Sune Rasmussen, Christoffer Berg, Simon Olsen
Træner, Niels Dall. Holdleder, Dan Hansen

Onsdag den 8. marts 2017:
På mesterskabets første konkurrencedag blev der skudt kvalifikation og 1/16 dels finaler, så kl. 07.20 tog recurve
skytterne til hallen sammen med Dall og Dan. Compound skytterne kom selv på banen om formiddagen. Som det
altid ved diverse stævner var der glade skytter og skuffede skytter efter den indledende skydning, men sådan er det
sikkert i al slags sport, men vigtigt var det at alle kom videre til 1/16 dels finalen.

Alle resultater kan ses på Ianseo: http://ianseo.net/Details.php?toId=2017
Niveauet er meget højt, ikke mindst blandt junior skytterne. Hvor der ved tidligere mesterskaber er en top og bund
er der kun en top her, så hvis skytten kom bag ud fra start var det meget svart at komme op i tabellen, selv med god
skydning. Der er talt meget om at der ikke er så mange deltagere, men det virker også som om at de lande der har
valgt at deltage, har sendt skytter de ved kan lave gode resultater, vel nok det samme som vi har gjort i Danmark.
Kvalifikationsskydningen gav grund til optimisme, da flere skytter gik direkte videre til 1/8 dels finalen, men først
skulle de øvrige ud i den første match. På papiret havde Mikkel den sværeste match, da han indledende endte på 32.
pladsen og mødte derfor klassens nr. 1. Mikkel kæmpede godt. Det blev 1-1 og 2-2, men så trak russeren fra til 6-2.
Desværre for Randi og Dennis gik det dem på samme måde, de kæmpede godt men tabte deres 1/16 dels finale.
I compound vandt Sarah og Sasha Rasmussen deres matcher, men sådan gik det ikke for de øvrige. I senior klassen er
Erika og Patrick ude. I junior klassen var der rigtig mange nerver på, så de unge skytter havde ikke blot en god
modstander at kæmpe imod, men også svedige og rystende hænder som gjorde at Sasha Andersen, Simon og
Christoffer også er ude. ØV øv!
Når der tages hul på de sidste finaler torsdag er det med en rigtig dårlig seedning for de danske skytter, der kan
komme til at møde hinanden allerede i kvartfinalen, ligesom Stephan og Damsbo er i det seedningslag med de
bedste skytter, men for at blive Europamester skal alle matcher jo vindes.
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Skytterne der sad over i 1/16 dels finalen havde skudt et top resultat i kvalifikationen og her skal fremhæves Sunes
resultat på 592 point og en 2. plads, hvilket er flot at kunne skyde ved et mesterskab. Jeg vil også nævne compound
junior holdet præstation, for med en gennemsnitsalder på kun 15½ år er det et imponerende resultat.
Torsdag skydes der frem til og med semifinalerne individuelt og for compound junior holdet.

Er det forbindelsen til forældrene
junior compound skytterne holder
ved lige, eller……?

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

European Indoor Championship
Vittel, Frankrig
5.-12. marts 2017
Rejsebrev 1
Deltagere:
Recurve:
Dame, Randi Degn. Herre, Dennis Bager. Herre junior, Mikkel Berring Rasmussen.
Compound: Dame, Tanja Amdi Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear
Dame junior, Sasha Rasmussen, Sasha Haagen Andersen
Herre, Patrich Laursen, Stephan Hansen, Martin Damsbo
Herre junior, Sune Rasmussen, Christoffer Berg, Simon Olsen
Træner, Niels Dall. Holdleder, Dan Hansen
Mandag den 6. marts 2017:
Dagen efter, alle skytter og ledere havde deltaget i weekendens DM i Taastrup, mødtes vi i Københavns Lufthavn kl.
06.30 for at flyve til Luxembourg. Herfra kørte vi i bus i små to timer for så at ankomme til Vittel kl. ca. 13.15.
Efter ankomst til hotellet skulle vi lige have frokost, inden vi efter meget lang ventetid kom med en bus til
konkurrencehallen hvor vi skulle melde vores ankomst. Nogle få fik mulighed for at træne, da de var heldige at
komme med en tidlig bus.
Tirsdag den 7. marts 2017:
Dagen var afsat til officiel træning og kontrol af udstyr. Om formiddagen var det de tre recurve skytter der skulle på
banen, indtil kl. 12.00. I mellemtiden var compound skytterne kommet til hallen for, at vi alle kunne være med til
åbningsceremonien. Med Mikkel som fanebærer, da det er første gang han er med, kom Dannebrog på plads og
efter taler og aflæggelse af ed fra skytte og dommer, blev det 16. indendørs Europæiske mesterskab officielt åbnet.
Recurve skytterne tog tilbage til hotellet og fik frokost, og compound skytterne fik også trænet i to timer.
Onsdag skydes kvalifikationen. Recurve fra kl. 9.00 og compound fra kl. 14.30. Derefter 1/16 dels finaler fra kl. 18.25.
Følg resultaterne her: http://ianseo.net/Details.php?toId=2017
Christoffer Berg fra Lyngby er holdets yngste skytte.
Når man som ham kun er 14 år er man i Danmark aspirant
og skyder normalt 12 meter, men her skal han kæmpe
imod skytter på op til 20 år!

Der gives gode råd fra træner Niels Dall, til to andre unge
skytter Sasha Haagen Andersen og Sasha Rasmussen.

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

