Rejsebrev 4
WAYC Rosario
Deltagere
Skytter: Mikkel Rasmussen, Kirstine Andersen, Lea Mogree, Magnus Bager, Simon Olsen, Martin Nielsen,
Sasha Rasmussen, Sune Rasmussen, Mathias Fullerton, Christoffer Berg, Rasmus Brynning, Emil Albrechtsen
og Oliver Staudt.
Trænere: Martin Laursen og Bjarne Laursen (skribent)
Dag 9, 10 og 11
Præcist et år til ungdoms OL 2018 starter, skød vi om, at kvalificere os til legene. Skydningen foregik fredag
morgen, hvor skytterne, der kan deltage i ungdoms OL deltager i en særlig eliminations‐/finaleturnering,
rangeret efter kvalifikationen skudt i U‐VM konkurrencerne. Oliver kunne deltage og blev rangeret som nr.
27 ud af 78 herre recurve skytter. Første elimination havde Oliver bye. I 1/24 skød Oliver mod en fra
Storbritannien rangeret lidt lavere. I den igen meget kraftige blæst, betød rangeringerne ikke meget og
Oliver fik kamp til stregen. Det var svært at lave god skydning og heldet var ikke på vores side, desværre
taber vi matchen. Vi sikrede os derfor
ingen plads, da det kun er top 16
nationer, som får tildelt en plads.
Resten af fredagen blev brugt på hygge
og træning, hvor vi kunne give
skytterne input, som de kan træne
videre på. Eftermiddagen var givet fri,
hvor enkelt gik en turen i byen og
andre slappede af efter 4 lange dage
på konkurrencebanen.
Stor opmærksomhed og drengene, som leger med bueudstyr

Træningsbanen har været lukket lørdag og søndag, hvor fritiden er brugt på, at se guldfinaler samt gå på
opdagelser i byen. Byen er meget beskidt og dele virker som slum. I omkring af finalebanen er der dog et
gammelt fint område, rimeligt velbevaret og med en stor gågade med butikker. Lørdag aften fandt vi et
godt sted at spise, hvilket var meget tiltrængt efter ugens muligheder for mad. Det blev en rigtig hyggelig
aften, omkring et godt mættende spisebord.

Fælles afslutning på ugen
Opholdet i Rosario, Argentina, går mod enden og vi skal snart til at pakke. Turen har været rigtig god, alle
har gjort sig nogle nye indtryk og lært en masse både på og uden for banen. En ting vi trænere i hvert fald
kan se er, at sammenholdet er styrket helt vildt meget. Vi glæder os nu til afrejse mod Danmark, til mere
velsmagende mad og en træningsbanen uden stormvejr.

Rejsebrev 3
WAYC Rosario
Deltagere
Skytter: Mikkel Rasmussen, Kirstine Andersen,
Lea Mogree, Magnus Bager, Simon Olsen, Martin
Nielsen, Sasha Rasmussen, Sune Rasmussen,
Mathias Fullerton, Christoffer Berg, Rasmus
Brynning, Emil Albrechtsen og Oliver Staudt.

Ventetid før mix‐hold finaler

Trænere: Martin Laursen og Bjarne Laursen (skribent)
Dag 7 og 8
Torsdag var en meget kold morgen, på med hue og vanter, for at holde varmen. Vi var tidligt på banen for
at blive klar til Mix hold elimination med Sasha og Simon. Et par morgenfriske holdkammerater stod klar
som heppekor og alle forberedelser var lavet. Første match imod Indien startede koldt, men igennem
matchen hentede vi ind og sikrede en sejr med 39 point i sidste omgang. Mexico var nu klar til kamp og vi
fik kamp i en match vi kommer bagud i igen. Men nu kunne vi begynde at varme os på resultaterne, vi
hentede mexikanerne og slutter matchen med en perfekt score på 40 point og dermed klar til semifinalen.
Semifinalen var udfordrende. Tricky vind skråt over banen og godt skydende modstandere betød, at vi
måtte erkende et nederlag til Storbritannien. Dermed var vi straks videre til bronze finalen, da der kun
afvikles guldfinaler i weekenden. Columbia var klar og vi gav dem klar modstand hele vejen, inden sidste
runde, blot et point blev det spændende. En afslutning som i
kvartfinalen ville være perfekt, måske blev matchens spænding for
stor, vinden lidt for udfordrende, for vi missede ét enkelt godt
skud og Columbia tog sejren. Med en god indsats, sikrede Sasha og
Simon, Danmark, sig en fjerde plads ved ungdoms VM 2017.
Torsdag eftermiddag drejede sig om individuelle eliminationer,
hvor Mikkel, Christoffer, Sune, Mathias og Simon skulle i aktion.

Christoffer i aktion

Som vi tidligere har erfaret her i Rosario, kan det blæse rigtig
meget og igen blæste det. Stole, kikkerter, buer, selv borde
væltede flere gange i løbet af eftermiddagens stormvejr, vinden
var også tydelig at se på alle skytternes scorer. Mikkel mødte en
højt rangeret skytte, som lukkede matchen med imponerende to
gange 29, efter Mikkel førte 4‐2 i set. En rigtig flot skydning fra
Mikkel, blev slået af en endnu bedre på dagen.

Mathias og Sune kæmpede bravt med vinden, arbejdede hårdt for sejr og førte i omgange, men ender med
at blive slået med 1 og 2 point. Christoffer lykkedes med stærk skydning i 1/16 eliminationen og kæmper sig
til en sikker sejr. I 1/8 eliminationen møder Christoffer en godt skydende Robin fra Estland. Scoren bølgede
i vinden, men Robin sætter igennem med hele banens bedste score, hvor Christoffer må tage et fair
nederlag. Dette blev enden for Danmarks deltagelse i U‐VM. Det har været en konkurrence hvor der virkelig
skulle kæmpes, for at lykkedes med både skuddene og scoren. Alle har leveret deres bedste mulige indsats,
i de meget vanskelige forhold, der har fundet sted. Vi lykkedes med nogle fine resultater i flere klasser,
resultater vi kan være meget glade for og stille os tilfredse med.

Rejsebrev 2
WAYC Rosario
Deltagere
Skytter: Mikkel Rasmussen, Kirstine Andersen, Lea Mogree, Magnus Bager, Simon Olsen, Martin Nielsen,
Sasha Rasmussen, Sune Rasmussen, Mathias Fullerton, Christoffer Berg, Rasmus Brynning, Emil Albrechtsen
og Oliver Staudt.
Trænere: Martin Laursen og Bjarne Laursen (skribent)
Trænere på arbejde
Vi trænere har nogle lange dage her ved U‐VM. De sidste par dage er startet kl. 6.00, hvor vi først sikre os,
at alle for en god start på dagen med en god morgenmad. Dette inden turen går til banen, typisk med bus
kl. 7.00. Busturen tager ca. 45 minutter, hvorefter den står på forberedelser på banen, her bl.a. sørge for
vand, energidrik og andre specifikke detaljer til skytterne. Skydningen starter kl. 9.00 med opvarmning og
efterfølgende konkurrencer. Under de individuelle konkurrencer har vi op til 6 skytter i gang samtidig
fordelt med mere end 80 baner imellem. Derfor bruger hvor meget tid på at organisere os bedst muligt, så
alle skytter får den bedste mulige coaching og støtte i forhold til mulighederne. Det bliver hurtigt
omfattende, særligt hvis der samtidig kommer henvendelser fra stævneorganisationen, som kræver
opmærksomhed. Frokost er derfor en tiltrængt pause på dagen, hvor vi kobler bedst muligt af, dog uden at
snakke om formiddagens forløb og planen for eftermiddagen.
Starten af eftermiddagene har været præget af meget ventetid, med mulighed for skytterne kan træne. Der
bruger vi selvfølge tid på at vejlede skytterne, da vi her har muligheden for at give skytterne fokuspunkter
med hjem til træningsbanen. Skytter der fortsat er i konkurrence, er vi opmærksomme på bliver klar til
deres næste konkurrence, både ved træning, kost, væske, et lille besøg ved lægen eller det vigtigste, at der
altid er en god stemning i gruppen. Konkurrencerne fortsætter frem til 18.30‐tiden, hvorefter vi kommer
med en bus fra banen til hotel ved 19‐tiden. Efter en fælles aftensmad, holder vi et teammøde, hvor ris,
ros, informationer og morgendagens plan bliver givet til holdet. Ved 21‐tiden stempler vi trænere ud, eller
det vil sige, der nu begynder at være tid til at skrive rejsebreve og facebook opslag.
Trods lange dage, nyder vi stadig arbejdet med skytterne og sætter en ære i hjælpe hver enkelt bedst
muligt.

Dag 4, 5 og 6
Dag 4 bød på officiel træning om eftermiddagen. Pga. vejret tidligere, blev formiddagens officielle træning
aflyst og det hele fandt sted mandag eftermiddag. Træningen foregår på under de officielle forhold og på
banerne, som skytterne dagen efter skyder kvalifikation på. Under træning bliver alt bueudstyr tjekket at
dommerne, hvor alt var i orden og dermed godkendelse til at skyde med ved U‐VM.
Dag 5 var kvalifikationsskydning, juniorerne om
formiddagen og kadetterne om eftermiddagen. En meget
flot skydedag, dog kom der mere og mere vind i løbet af
juniorernes kvalifikationsskydning, hvilket blev en
udfordring at skyde i. Skytterne tog udfordringen op og
gennemførte kvalifikationen med god skydning og fine
resultater.
Eftermiddagen, for afvikling af kadetternes kvalifikation,
blev en meget flot vejrmæssig skydedag. Enkelte mærkede
dog spændingen ved at deltage i et U‐VM, men både
skydningen og niveauet var flot for alle skytter. Samtidig
kunne vi se andre skytter skyde meget godt, hvor der på
dagen endte med at blive lavet 5 nye verdensrekorder. Det
generelt høje niveau betød også, at det desværre blev
svært at placere sig i toppen af feltet.
Dag 5 blev afsluttet med den første eliminationsrunde,
hvor det lykkes både Mikkel og Oliver at skyde sig videre til
morgendagens 1/24 elimination. Emil kvalificerede sig desværre ikke til eliminationsrunderne og Rasmus,
Kirstine og Lea måtte se sig slået i 1/48 eliminationsrunden. Dette med et smil på læben, efter en god
tilfredsstillende indsats på banen. Alle compund skytter kvalificerede sig direkte til 1/24 eliminationen.
Onsdag morgen, dag 6, startede med en individuel elimination. I alt 6 skytter skulle prøve kræfter med 1/24
eliminationen, hvor det blev til en sejr for Sune, Mathias, Simon og Mikkel. Oliver og Martin mødte stor
modstand og ender med et nederlag. Christoffer gik direkte videre til 1/16 eliminationen, med en bye.
Efter den individuelle skydning, blev det tid til holdskydning.
Her havde herre compund kadet holdet, bestående af Sune,
Mathias og Christoffer, kvalificeret sig som nummer 8 og mødte
Iran i første match. Matchen blev til en sikker sejr og næste
skridt var USA’s drenge. USA’s drenge skød meget godt og vi
bliver slået, selv på en god skydning fra de tre danske drenge.
Samlet sikrer drengene, Danmark, sig en 6. plads ved VM.

Rejsebrev 1
WAYC Rosario
Dag 1, 2 og 3
Efter en lang, men god rejse på 32 timer, fra vi mødtes i Kastrup Lufthavn kl 14.15 til ankomst på hotellet i
Rosario, Argentina, gjorde det godt med en god middag, en velsmagende middag. Med maven fuld,
smagsløgene tilfredsstillede og en god seng, blev det også en god nats søvn.
Dag 2 startede roligt på
hotellet, eftermiddagen
bød på uofficiel træning.
Frokost skal vi have ved
banen, hvilket har sine
logistiske udfordringer.
Efter 30 min. i
snegleformet kø og
udvælgelse af mad fra
buffeten, er det muligt at
spise et nogenlunde
solidt måltid mad. På
billedet forrest til venstre Kø ved frokost
starter køen cirka, derfra
går køen venstre omkring spiseboredene (30 m) og tilbage til hvor vi kan se ryggen af de danske skytter,
bagerst i folkemængden, i gang med at udvælge fra buffeten.
Efter en solid frokost, fik vi alle pakket udstyret ud og tjekket det
for skader. Desværre har rejsen kostet et hjul på en buetaske, et
håndtag på en anden buetaske og endeligt et splintret glas i et
scoop. Heldigvis var det glas i backup scoopet, der splintrede.
Til trods for lidt udstyrsproblemer,
blev det til en rigtig god træning. Det
var fantastisk at få buen i hånden,
arbejde med skuddene og nyde de
22‐24 graders varme. Det er virkelig
godt, at skyde i forårsvejr igen.
Det er en meget fin bane, som
arrangørerne har fået forberedt. En
stor bane med 97 skiver forberedt til
Sashas scoop
Mathias pakker ud

540 skytter. Bortset fra banen er meget våd, at der står 1‐2 cm vand flere steder på banen, er den vel
planlagt med rigtig gode forhold for os skytter og trænerer, det vil sige der var rigtig gode forhold. Natten til
i dag, dag 3, har der desværre været et voldsomt uvejr, med torden, regn og kraftig blæst ind over byen og
banen. Det har hærget den meget flotte bane, hvor de meget gode store telte er blæst om kuld,
bogstaveligt talt: ”Helt i smadder”. Det har samtidig også gjort banen endnu mere våd og mudret, så
dagens træning har været aflyst. Det vil sandsynligvis også give ændringer i programmet for den officielle
træning i morgen.
Vi håber det bedste for afviklingen af stævnet og viser forståelse for organisationens store udfordring, blot
én dag før officiel træning.

Den officielle bane

Væltede telte efter stormvejr

Ungdoms VM 2017 Rosario, Argentina, holdet

