01-10-2017

Rejsebrev 1
WAYC Rosario
Deltagere
Skytter: Mikkel Rasmussen, Kirstine Andersen, Lea Mogree, Magnus Bager, Simon Olsen, Martin Nielsen,
Sasha Rasmussen, Sune Rasmussen, Mathias Fullerton, Christoffer Berg, Rasmus Brynning, Emil Albrechtsen
og Oliver Staudt.
Trænere: Martin Laursen og Bjarne Laursen (skribent)
Dag 1, 2 og 3
Efter en lang, men god rejse på 32 timer, fra vi mødtes i Kastrup Lufthavn kl 14.15 til ankomst på hotellet i
Rosario, Argentina, gjorde det godt med en god middag, en velsmagende middag. Med maven fuld,
smagsløgene tilfredsstillede og en god seng, blev det også en god nats søvn.
Dag 2 startede roligt på
hotellet, eftermiddagen
bød på uofficiel træning.
Frokost skal vi have ved
banen, hvilket har sine
logistiske udfordringer.
Efter 30 min. i
snegleformet kø og
udvælgelse af mad fra
buffeten, er det muligt at
spise et nogenlunde
solidt måltid mad. På
billedet forrest til venstre Kø ved frokost
starter køen cirka, derfra
går køen venstre omkring spiseboredene (30 m) og tilbage til hvor vi kan se ryggen af de danske skytter,
bagerst i folkemængden, i gang med at udvælge fra buffeten.

Efter en solid frokost, fik vi alle pakket udstyret ud og
tjekket det for skader. Desværre har rejsen kostet et
hjul på en buetaske, et håndtag på en anden buetaske
og endeligt et splintret glas i et scoop. Heldigvis var det
glas i backup scoopet, der splintrede.
Til trods for lidt
udstyrsproblemer, blev
det til en rigtig god
træning. Det var
fantastisk at få buen i
hånden, arbejde med
skuddene og nyde de 2224 graders varme. Det er
virkelig godt, at skyde i
Sashas scoop

forårsvejr igen.

Det er en meget fin bane, som arrangørerne har fået
forberedt. En stor bane med 97 skiver forberedt til 540
skytter. Bortset fra banen er meget våd, at der står 1-2 Mathias pakker ud
cm vand flere steder på banen, er den vel planlagt med
rigtig gode forhold for os skytter og trænerer, det vil sige der var rigtig gode forhold. Natten til i dag, dag 3,
har der desværre været et voldsomt uvejr, med torden, regn og kraftig blæst ind over byen og banen. Det
har hærget den meget flotte bane, hvor de meget gode store telte er blæst om kuld, bogstaveligt talt: ”Helt
i smadder”. Det har samtidig også gjort banen endnu mere våd og mudret, så dagens træning har været
aflyst. Det vil sandsynligvis også give ændringer i programmet for den officielle træning i morgen.
Vi håber det bedste for afviklingen af stævnet og viser forståelse for organisationens store udfordring, blot
én dag før officiel træning.

Den officielle bane

Væltede telte efter storvejr

