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Mandag den 25. feb. 2019: 

Gab klokken er kun 03.35 og alle mand skulle mødes i Københavns Lufthavn, men så havde vi også 

lufthavnen næsten for os selv. På trods af tidspunktet virkede alle meget oplagte til den forestående 

flyvetur til Samsun, med mellemlanding i Istanbul. Nu opstod der blot det problem at medens vi skulle finde 

en løsning med Tores pas der udløber om 2 mdr., og der skal være min. 5 mdr. tilbage, så sker der det at 

Tore besvimer, ja han er væk i 10-15 sek. Om det var var et trick til at få medlidenhed, så han kunne komme 

med ved jeg ikke, men jeg fandt ud af at hvis man besvimer i lufthavnen bliver det helt store apparat sat i 

gang. Ca 10 forskellige personer i gule veste og en ambulance 

med udrykning ankom, men så blev der også taget hånd om 

Tore. Med Border Police hjælp blev passet forlænget og vi 

kunne alle tage af sted som planlagt. 

Vel ankommet til Samsun lufthavn, blev vi straks kørt til 

skydehallen for at melde vores ankomst og endda nå at skyde 

i næsten et par timer. 

Vi bor på Sheraton Hotel som er et meget fint hotel, så fint at 

skytterne nærmest var flove over at gå i restauranten iført 

almindeligt tøj. Aftensmaden og aftenmødet blev klaret, så vi 

kunne komme tidligt i seng. 

 

Tirsdag den 26. feb. 2019: 

 

Hallen vi skyder i er det Tyrkiske forbunds hal og den bliver ikke brugt til andet end bueskydning. Det 

tyrkiske bruttolandshold har været på træningslejr her i de sidste 3 mdr. hvor de har skudt 50/70 meter 

indendørs. Misundelig? Ja en smule…  

Tirsdagen var afsat til offentlig træning, udstyrskontrol, holdleder møde og åbningsceremoni. 

Om formiddagen skulle juniorerne træne og eftermiddagen seniorerne. Vi kørte i bus til banen med alt 

buegrejet og da vi kun har en 10 min. gå tur til hotellet er planen, at vi lader udstyret blive i skydehallen og 

så går vi frem og tilbage de efterfølgende dage. 
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Onsdag den 27. feb. 2019: 

 
 

Så kom vi rigtigt i gang med mesterskabet, nå ja der skulle lige skrives rygnummer ud, ude i byen for her har 

de kun en sort/hvis printer 😊 Der blev skudt de sædvanlige 60 pile i kvalifikationen og de 4 unge danske 

skytter gjorde det godt, selv om de sikkert ikke selv er tilfredse, skal deres placering ses i lyset af at de tre 

skytter kun er 15 år og konkurrerer imod skytter der er op til 5 år ældre. Det kan ikke forventes at de kan 

skyde lige så høje scorer, som når de skyder ved et mindre stævne i Danmark, derfor mener jeg at alle kan 

være tilfredse, og se fremad imod finalerne i morgen torsdag. 

Resultatet blev: 

Natacha nr. 15, 570 point 

Simon delt nr. 3, 589 point 

Tore nr. 13, 579 point 

Mathias nr. 18, 575 point 

Herre compound junior holdet nr. 4 

 

Martin var også igennem kvalifikationen, hvor han opnåede en placering som nr. 2, med 595 point. Ligesom 

juniorerne er Martin klar til finalerne torsdag morgen og endda som 2. seedet. 

 

Finalerne kan følges på Ianseo og der vil være live stream fra finalebanen, fra udvalgte finale matcher. 

En match bliver dog mere interessant en andre: Tore skal møde junior verdensmesteren Simon fra 

Danmark. De to danskere mødes i 1/8 dels finalen kl. 07.40 DK-tid, så vær klar til at heppe på Danmark! 

Alle klasser skyder frem til og med semifinalen og det samme gælder for junior holdet der starter i 

kvartfinalen torsdag sent eftermiddag. 



Guld og bronze hold matcher skydes fredag og individuelle medaljematcher skydes lørdag. 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

 

Efter aftensmaden, som i 

aften den bedste vi endnu 

har fået, var der tid til at 

spille. Martin har taget 

”partners” spillet med og 

Tore har taget Playstation 

med…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790


Billeder: Her er det ikke kun tilfældige skytter der får kontrolleret deres udstyr, men alle og compound får 

også kontrolleret om de trækker deres bue mere end 60 pund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter seniorernes træning var der åbningsceremoni. Tore var 

flagbærer og der var få korte taler, samt officiel åbning af 

mesterskabet og til sidst lidt danse underholdning. Helt perfekt. 

 

Der er en del politi til stede under konkurrencen og rigtig meget 

politi da Borgmesteren ankom i limousine for at holde tale. Jeg 

ved ikke rigtig om vi skal være glade for, at der er nogen der 

passer på os, eller om jeg skal være bekymret over at det er 

nødvendigt med politi, bare fordi vi skal skyde og andre lave 

underholdning for os? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag skydes kvalifikationen. Resultaterne kan følges på Ianseo og husk at vi er 2 timer foran Danmark. 

Igen er det junior om formiddagen og senior om eftermiddagen. 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790
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Torsdag den 28. feb. 2019: 

 

Finaledagen startede som vi kunne ønske, for første dansker 

på skydelinjen var Mathias der var oppe imod Roman Efimov 

fra Rusland i 1/16 dels finalen. De øvrige danskere sad over i 

den finalerunde og var direkte til 1/8 dels finalen. 

Mathias vandt med rigtig god skydning 147-146 point! 

 

I 1/8 dels finalen mødte Mathias italieneren Alex Boggiatto, 

men tabte desværre med 147-138 point. 

Tore og Simon skød en dansker match, med Simon som vinder 

med 146-144 point. 

Natacha mødte Sunniva Lisevand fra Norge. Sunniva var 2. 

seedet og Natacha kunne desværre ikke skyde op med hende 

og tabte med 144-141 point. 

Martin havde Stas Modic fra Slovenien som sin første 

modstander og det blev en spændende match, som endte lige 

148-148 point. I shoot off skød Martin en inside out 10er og 

Stas en 9er! 

 

 

 

I kvartfinalen skød Simon og hans modstander Robin Jaatma fra Estland, lige op og med 3 pile tilbage var 

stillingen 120-120. Derefter skød hver to 10er og på allersidste pil skød hver en 9er og matchen skulle 

afgøres på shoot off. Her skød Simon en 9er og Robin en 10er og Simon var ude. 

I kvartfinalen var Martin oppe imod Anton Bulaev fra Rusland også denne match blev meget spændende og 

lige, for med resultatet 147-147 skulle de også ud i shoot off. Her skød de begge en 10er, men desværre var 

Martin en smule længere fra midten end russerens og Martin var ude. 

 

 

 

Efter frokost var det herre junior 

compoundholdet der skulle i ilden. De 

startede i kvartfinalen hvor Rusland var 

modstanderen.  

Matchen blev vist live på You Tube, fra 

finalebanen og kan genses HER fra 

23:45.  

Det danske heppekor var på plads, med 

flag som Natacha havde medbragt. 

 

 

https://info.ianseo.net/YouTube.php?fbclid=IwAR1OAOsXZtSK4Bs98-zOp5cTvDw9Fid5KWUrcwCSUp4NHXPJAsZuWKAtAk4


 

 

 

Det danske hold skød helt 

fantastisk og vandt matchen med 

236-231 point, en scorer der 

tangerede Europarekorden, flot! 

 

 

 

I semifinalen ventede Italien, der 

var 1. seedet. 

Det danske hold kæmpede igen 

flot, men desværre gjorde Italien 

for meget modstand og de vandt 

matchen med 235-233 point.  

 

 

 

 

 

Bronzematchen skydes fredag kl. 07.52 DK-tid og modstanderen bliver Norge.  

Alle medaljematcherne vises live på You Tube her: https://info.ianseo.net/YouTube.php 

 

 

 

Følg resultaterne her: 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

https://info.ianseo.net/YouTube.php
http://ianseo.net/Details.php?toId=4790


Deltagere: 

Dame junior compound: Natacha Stütz 

Herre junior compound: Simon Olsen,  

Tore Bjarnason, Mathias Fullerton 

Herre senior compound: Martin Damsbo 

 

Holdleder: Dan Hansen 

 

Rejsebrev 4 
 

Fredag den 1. marts 2019: 

 

BRONZEmedalje til Danmark 
 

De tre unge junior compound skytter overvandt nerverne,  

den norske modstand og vandt en sikker sejr, i matchen om  

bronzemedaljerne. Stort tillykke til de danske skytter. 

 

Matchens resultater:  

58 – 58 

115 – 113 

173 – 169 

232 – 225 

 

 

Med en gennemsnitsalder på kun lidt over  

16 år, har de unge skytter flere år som 

ungdom endnu, så mon ikke det kan blive til 

flere store resultater i fremtiden? 

 

 

 

 

Se eller gense bronzematchen på You Tube 

her: https://youtu.be/VUtmhWI7h0Q 

Følg resultaterne her: 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

Desværre har vi ikke nogen skytter der skal 

skyde individuelle finaler, så vi har fri lørdag 

til at se finaler eller måske en tur i byen. 

Søndag er hjemrejsedag og igen skal vi 

meget tidligt op, for flyet letter kl. 05.35, 

men så er vi også tidligt hjemme. 

 

 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790


Nu er det jo ikke nogen ferie vi er på, men på hårdt arbejde for at vinde medaljer, så når vi er skudt ud 

bliver der trænet på skydebanen og i fitnesscentret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som holdleder vil jeg sige tak til skytterne for en rigtig god tur, for uanset hvor mange medaljer vi har med 

hjem, har det været dejligt at se hvor positive skytterne har været. Det har været et hold der har hjulpet 

hinanden og hele tiden kun ville det bedste. De har repræsenteret Danmark rigtigt flot! 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 
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