
	  

	  
	  
	  Rejsebrev	  nr.	  1	  fra	  VM	  3D	  i	  ITALIEN	  2015	  	  
Mandag	  d.	  31/8-‐2015	  
	  
Deltagere	  på	  turen:	  	  
	  
Dame	  Compound:	  Sisse	  Gram,	  Kirstine	  Godskesen,	  Maria	  Olesen	  
Herre	  Compound:	  Jozcef	  Csikos,	  Stig	  Andersen,	  Jacob	  Steffensen	  
Dame	  Langbue:	  Sabina	  Holstein,	  Carin	  Eriksson	  
Herre	  Langbue:	  Emil	  Iversen,	  Christian	  Jørgensen,	  Tom	  Rask	  
Herre	  Barbue:	  Torben	  Cramer,	  Claus	  K.	  V.	  Larsen,	  Tommy	  Bindesbøl	  
Dame	  Instinktiv:	  Josephine	  de	  Roepstorff	  	  
Herre	  Instintiv:	  Henning	  Bagge,	  Frank	  Christiansen	  
Træner/holdleder:	  	  	  Erik	  P.	  Nielsen	  	  
	  
Ankommet	  søndag	  aften,	  den	  sidste	  af	  de	  2	  jyske	  grupper	  omsider	  på	  plads	  efter	  at	  have	  kørt	  i	  bus	  fra	  
lufthavnen	  Fiumicino,	  Rom	  til	  hotellet.	  Københavnerne	  ankom	  tidligere	  på	  søndagen	  til	  den	  bjergrige	  
egn	  og	  byen	  TERNI,	  nordøst	  for	  Rom,	  Italien.	  Alle	  fik	  deres	  buegrej	  og	  alm.	  bagage	  frem	  til	  vores	  hotel,	  
hvor	  vi	  er	  indkvarteret	  efter	  planen.	  Transporten,	  fra	  Fiumicino	  Lufthavn	  i	  ROM,	  var	  meget	  varm	  da	  
temperaturen	  var	  38	  grader	  og	  bussen	  ikke	  havde	  aircondition	  ombord,	  hvilket	  bragte	  indendørs	  
temperaturen	  op	  i	  nærheden	  af	  52	  grader	  og	  nogle	  blev	  ganske	  utilpasse	  af	  varmen.	  
Derfor	  blev	  der	  også	  båret	  ekstra	  vand	  ind	  til	  aftensmaden,	  hvilket	  blev	  et	  problem	  for	  restauranten,	  
da	  de	  havde	  beregnet	  2	  liter	  vand	  max.	  per	  person.	  
	  
Mandag	  kørte	  vi	  fra	  vores	  hotel	  til	  akkreditering	  hvor	  alle	  (også	  pårørende)	  blev	  akkrediteret,	  med	  
nogle	  få	  misforståelser	  omkring	  hvem	  der	  havde	  betalt	  og	  ikke	  havde	  betalt	  hjemmefra.	  Efter	  at	  
arrangørerne	  havde	  fået	  kontanter	  på	  stedet,	  fik	  alle	  deres	  kort	  og	  herefter	  gik	  turen	  over	  til	  den	  lokale	  
kiosk	  for	  at	  tanke	  vand	  i	  store	  mængder	  igen.	  Temperaturen	  er	  38	  graders	  varme	  og	  fri	  sol.	  
	  
Bustransport	  videre	  fra	  den	  flotte	  ”Archery	  Village”	  down-‐town	  TERNI	  by	  og	  videre	  til	  uofficiel	  
træningsbane	  (den	  lokale	  bueskytteklub	  i	  Terni)	  og	  trænede	  dér	  nogle	  timer.	  Desværre	  var	  der	  ingen	  
lunch	  packs	  (frokostpakker)	  bestilt	  hjemmefra	  til	  os,	  så	  sulten	  nagede	  os,	  da	  klokken	  nu	  var	  14:30.	  
	  
Bustransport	  fra	  træningsbanen	  og	  tilbage	  til	  vort	  hotel,	  der	  ligger	  isoleret	  fra	  de	  andre	  nationers	  ude	  
på	  landet.	  Undervejs	  bad	  jeg	  chaufføren	  stoppe	  ved	  et	  indkøbscenter,	  hvor	  jeg	  valgte	  at	  indkøbe	  brød,	  
pålæg,	  ost,	  vand	  i	  store	  mængder	  og	  bananer	  +	  chips	  og	  tilbage	  til	  hotellet,	  hvor	  vi	  arrangerede	  
intermistisk	  ”eftermiddags-‐snack”	  under	  et	  skyggefuldt	  træ	  og	  alle	  hentede	  deres	  tandkrus	  fra	  
værelserne,	  som	  vi	  så	  kunne	  skænke	  væske	  i	  vejen	  rundt.	  Så	  klarede	  vi	  den!	  
	  
Tirsdag	  er	  der	  officiel	  træning	  på	  Marmore	  Falls	  banen	  i	  bjergene	  og	  ved	  17:00-‐tiden	  Åbningsceremoni	  
i	  TERNI	  by.	  
	  
Onsdag	  d.	  3/9	  er	  første	  konkurrencedag	  med	  24	  mål.	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
VM	  3D	  landsholdet	  i	  de	  nye	  uniformer	  med	  tryk	  på.	  
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