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Rejsebrevv numme
Holdet besstår af:
Kadet Recu
urve:
Kadet Com
mpound:
Holdleder:

Camilla Nielsen, KKirstine And
dersen og Jo
onathan Ørrsted
Katja Ree Møller
Martin
n Ørsted

Finaledageen med de individuelle finaler.
Danmark m
med deltageelse i compo
ound
dame kadeet guldfinaleen med Katjja og
recurve daame kadet bronzefinale
b
en med
Camilla.
Katja skullee som den første
f
danskker i
kamp, hun
n mødte en ukrainsk pigge i
hendes guldfinale.
Danmarks Katja kom bedst
b
fra start og
nde, de
førte med 2 point efteer første run
der skød dee pænt lige op,
næste rund
inden ukraaineren med
d en slutsprint i
sidste rund
de indhenteede point påå Katja
så scoren vvar lige 137‐137 efter 5.
5 og
sidste rund
de. Finalen skulle
s
nu affgøres i
en shoot o
off, mere spændende kunne
k
det ikke blive. Den ukrainske pige
e skød
først og hu
un skød en 10'er,
1
så var det op
til Katja, hu
un tog sigteede og skød sin pil
>>‐‐‐‐‐‐‐> xx10'eren !
Super cool præstation
n af Katja till
hendes førrste store in
nternationale
udendørsstævne, hun
n blev 1'er i
on & hun bleev 1'er i
kvalifikatio
guldfinalen
n med x10'eer i shoot offf.
Stort velfortjent tillykke med guld
dmedaljen til Katja.

Næste dansker på finalebanen var Camilla.
I recurve dame kadet bronze skulle afgøres mod en
russisk pige.
Regnen havde silet ned hele dagen, Camilla følte ikke
for at blive mere våd i regnen end nødvendigt, hun
stillede virkelig skarpt og skød virkelig godt, hun tog
sejren sikkert hjem 6‐0
Også en rigtig flot præstation af Camilla, som faktisk
bemærkelsesværdigt skød tæt på dame recurve kadet
DM rekorden i kvalifikationen her til European Youth
Cup i Østrig.
Også et stort velfortjent tillykke med bronze medaljen
til Camilla.
Hvilket samlet udbytte for det lille danske ungdomshold i Østrig!
Det har været et godt og lærerigt stævne for de unge skytter.
Selve stævnet har været velorganiseret med fine forhold og god kost, særligt har det danske hold
været glade for den lokale arrangør og nu vores ven Johann, som har serviceret os udover hvad
man kunne forvente, han har været et fornøjeligt bekendtskab.

I morgen søndag er der hjemrejse til Kastrup.
Slut fra European Youth Cup 2015, Klagenfurt Østrig
Se resultaterne på Ianseo : http://ianseo.net/Details.php?toId=805
Se finalerne via dette link : https://www.youtube.com/watch?v=owGQnZBamAc
Holdleder
Martin Ørsted

