
 
Deltagere: 
Herre kadet recurve: Christian Brendstrup Christensen 
Herre cadet compound: Rasmus Bramsen 
Herre junior compound: Simon Olsen, Helge Vølund 
 
Holdleder: Susanne Brendstrup 
Medrejsende: Helle Bramsen Andersen 
 

Rejsebrev 1 
 
Søndag den 12. maj 2019: 
 
Kl. er 9.20 og EYC 1 holdet mødes i lufthavnen. Der er en internationalt rutineret skytte med og det er 
Simon Olsen, resten af holdet skal af sted for første gang med ungdomslandsholdet inkl. holdleder og 
medrejsende forælder. Men vi kommer sikkert om bord på flyveren og så er vi på vej. 
 
Der er 45 km fra Zagreb, hvor vi lander til Catez vandland, hvor hotel og skydning foregår. Men Zagreb 
ligger i Kroatien og Catez ligger i Slovenien, så det tog 4,5 time at komme fra lufthavn til hotellet pga 
forsinkede skytter, grænsekontrol gange 2 og langsommelig trafik. Dermed gik vi glip af den uofficielle 
træning søndag eftermiddag, men pyt med det, humøret er højt alligevel. Vi gik direkte til aftensmaden, og 
derefter inspicerede vi banen. Vi var alle trætte ovenpå rejsen og trak os tilbage til værelserne. 
 

  
 
Mandag den 13. maj 2019: 
 
I dag startede den officielle træning og TK. Kadetterne skød i formiddags og juniorer her til eftermiddag. 
Hele dagen har regnen silet ned fra oven, og banen kan slet ikke absorbere alt vandet. Derfor er skytterne 
blevet meget kreative med vandtætte sokker, plasticposer og vandrerstøvler er blevet taget i brug for at 
holde vandet ude. 
 



Kl 16.00 stoppede regnen og både Christian og Rasmus benyttede sig af opholdet til at skyde nogle pile på 
træningsbanen, mens Simon og Helge skød på den officielle bane. Dejligt med lidt tørvejr. 
 
Alle skytterne er nu klar til kvalifikationsskydningen i morgen, vi håber vejret  bliver bedre end i dag. 
 
Hotellet vi bor på ligger i et vandlandsområde med både vandland udenfor og indenfor, der er en hel række 
af hoteller samlet her. Området er flot omkranset af små bjerge, hvor skyerne i dag har hængt lavt. 

 
 



 
  
Med venlig hilsen 
 
Susanne Brendstrup 
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Rejsebrev 2 
 

Tirsdag den 14. maj 2019: 

 

I dag har skytterne været i aktion og skudt kvalifikationsskydningen her til EYC 1 i Catez. 

 

Christian og Rasmus var i aktion i formiddags, hvor vejret mildt sagt var noget skiftende. Det positive ved 

vejret var, at det kun dryppede meget lidt, men vinden kom fra alle retninger. Værst var det da 2/3 af 

recurvebuerne, scopekikkerter og flere skiver væltede. 

 

Rasmus skød i compound kadet klassen og fik en flot 3. plads i kvalifikationsskydningen, og er direkte 

kvalificeret til ¼ finalerne, der skydes torsdag kl 10.50. Christian skød i recurve kadet klassen og fik en 40. 

plads. Han skal i 1/24 finalen onsdag kl 9.00. 

 

Simon og Helge var i aktion her til eftermiddag og startede ud med lidt regn, og heldigvis ikke så meget vind 

som formiddagens skydning. Simon fik en 6. plads og Helge blev nr. 10 i compound junior klassen. De 

skyder begge 1/8 finaler torsdag kl 16.00. Alle tider er ca. tider. 

 

Arrangørerne gør hvad de kan for at få og til at holde varmen og holde humøret oppe. I dag blev der 

serveret varm, sød the til skytterne ved skydelinjen. Det lunede både hænder og mave. 

 





 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Brendstrup 
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