
	  

	  
	  
	  Rejsebrev	  nr.	  6	  fra	  VM	  3D	  i	  ITALIEN	  2015	  	  
Lørdag	  d.	  5/9	  -‐	  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:	  Josefine	  de	  Roepstorff	  
Herre	  Instinktiv:	  Henning	  Bagge,	  Frank	  Christiansen	  
Holdleder:	  Erik	  P.	  Nielsen	  	  
	  
	  
Semifinalen	  (individuelt	  &	  hold):	  	  
	  
Vejret	  var	  endnu	  en	  gang	  ”blandings-‐vejr”	  med	  sol	  ind	  i	  mellem	  og	  høj	  sommervarme	  for	  i	  næste	  
øjeblik	  at	  smide	  tunge	  regnvejrs	  skyer	  ind	  over	  banen	  med	  kraftig	  regn	  og	  i	  bjergegne	  laver	  regnskyl	  
gerne	  små	  malmstrømme,	  der	  banede	  furer	  i	  grusstierne,	  så	  fremkommeligheden	  blev	  sværere.	  
	  
Jacob	  Steffensen	  lagde	  først	  ud	  med	  individuel	  semifinale	  og	  mødte	  en	  finne,	  der	  normalt	  ikke	  ville	  
volde	  Jacob	  problemer,	  fordi	  Jacobs	  standard	  er	  højere,	  men	  Jacob	  lavede	  et	  enkelt	  lavt	  skud	  på	  de	  
kun	  fire	  mål,	  således	  nåede	  finnen	  at	  passere	  ham,	  hvorfor	  Jacob	  så	  måtte	  sætte	  sig	  op	  til	  at	  skulle	  slås	  
for	  en	  bronze	  medalje.	  Jacob	  skød	  herefter	  en	  fornem	  bronze-‐finale	  og	  vandt	  sin	  bronzemedalje	  
velfortjent.	  Ærgrelsen	  sidder	  selvfølgelig	  oftest	  tilbage	  i	  tankesættet	  bagefter	  og	  minder	  én	  om	  at	  det	  
jo	  var	  ”guldet”	  man	  gik	  efter.	  Jacob	  havde	  forholdsvis	  let	  ved	  at	  glemme	  skydefejlen,	  idet	  han	  
berettede	  at	  han	  var	  nået	  længeres	  end	  hans	  oprindelige	  målsætning	  hjemmefra.	  
	  
Herre	  holdet	  bestående	  af	  Jacob	  Steffensen,	  Tom	  Rask	  og	  Torben	  Cramer	  skulle	  skyde	  semifinalen	  mod	  
Ungarn	  i	  øsende	  regnvejr	  og	  vandt,	  hvorefter	  holdet	  mødte	  Spanien	  i	  en	  flot	  guldfinale	  foran	  det	  
imponerende	  vandfald	  i	  Marmore	  Falls	  Nationalpark,	  Terni.	  Guldfinalen	  blev	  for	  de	  mange	  tilskuere	  et	  
tilløbsstykke	  idet	  der	  blev	  vist	  noget	  af	  det	  bedste	  bueskydning,	  der	  længe	  er	  set,	  men	  nogle	  få	  pile	  der	  ikke	  
ramte	  stregerne	  hos	  det	  danske	  hold	  betød	  at	  Spanien	  havde	  et	  points-‐forspring	  hele	  tiden	  og	  Spanierne	  
sluttede	  af	  med	  fornemste	  score	  på	  et	  langt	  opadgående	  mål	  (endda	  uden	  spor	  bagstop,	  som	  var	  gældende	  
for	  alle	  finalemålene)	  med	  vandfaldet	  som	  baggrund	  og	  to	  10’ere	  og	  en	  11’er	  var	  mere	  end	  nok	  for	  Spanien,	  
der	  blev	  verdensmestre	  i	  hold	  med	  Danmark	  som	  sølvmedalje-‐tager.	  
	  
	  
De	  individuelle	  resultater	  kan	  ses	  på	  dette	  link:	  http://www.ianseo.net/Details.php?toId=879	  
	  
Og	  yderligere	  på	  WORLD	  ARCHERY’s	  hjemmeside:	  	  
http://worldarchery.org/news/129560/water-‐waterfalls-‐terni-‐weather-‐lessons	  
	  
	  



	  

Her	  et	  enkelt	  billede	  fra	  P-‐pladsen,	  der	  vel	  taler	  for	  sig	  selv	  med	  hensyn	  til	  regnmængden	  på	  sådan	  en	  
finaledag!	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jacob	  Steffensen,	  sølvmedalje	  i	  Herre	  Compound.	  

	  

	  



	  

(fra	  venstre):	  Milka	  Rutonen,	  Finland	  (sølv),	  Nico	  Wiener,	  Østrig	  (guld)	  og	  Jacob	  Steffensen	  (bronze).	  

Det	  danske	  herrehold	  på	  podiet	  for	  Sølvmedaljen	  (fra	  venstre):	  Tom	  Rask,	  Torben	  Cramer	  og	  Jacob	  
Steffensen.,	  man	  kan	  næsten	  se	  Jacob	  tænke	  hele	  forløbet	  igennem!	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sølvmedaljen	  tæt	  på!	  

	  

Til	  orientering	  er	  der	  EM	  i	  3D	  i	  2016	  i	  Slovenien,	  Mokrice	  d.	  5.-‐10.	  september	  2016	  hvor	  der	  benyttes	  et	  
stort	  ferieland	  med	  golfbaner	  og	  skov	  og	  hotel	  faciliteter.	  

	  


