YANKTON 2018 WORLD ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
14 Feb to 19 Feb 2018
Yankton, United States of America

Rejsebrev 1.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen
Mandag den 12. feb. 2018.
Las Vegas Shoot 2018 var blevet skudt færdig og 6 skytter skulle rejse direkte fra Las Vegas til Yankton. Fra
København rejste Christoffer, Martin, Simon og Dan. Det blev en rejse uden de store problemer, dog skulle
Dan lige forbi forhørslokalet, før vi var sikre på at alle kunne komme frem.
Vi ankom til Yankton mandag aften kl. 22.00, hvor Tanja stødte til. Derefter var der 1½ times kørsel i bus, så
det var en gruppe meget trætte skytter der gik i seng ved midnat. Sasha var kommet til hotellet lidt
tidligere og Sarah var strandet i Denver pga en storm, så kom først til hotellet med 15 timers forsinkelse. De
sidste 3 herre compound skulle først komme sent tirsdag aften.
Tirsdag den 13, feb. 2018:
Dagen blev brugt til træning, samt at få styr på mange praktiske ting. Så efter morgenmaden var det over
og træne. Desværre er Sasha ikke rigtig rask. Hun var sløj i Las Vegas og det er hun ikke rigtig kommet over,
men vi arbejder på sagen, så hun fik ikke trænet. Der blev trænet det meste af dagen og Sarah ankom ved
14 tiden, så hun kunne træne med. Vi fik akkrediteret og afregnet, så alle formalia er i orden.
Centret vi skyder i er kæmpe stort. Der er to store skydehaller, to store skydebaner (hvor vi skød ungdoms
VM i 2015) og flere felt baner. Til gengæld ligger det ude på landet, dog med hotellet lige op af centret.
Intet andet i nærheden, nå men vi er jo også her for at skyde med bue. Her er sne over alt og minus grader
døgnet rundt. Hotellet er fint, så alt tyder på et rigtigt godt mesterskab.
Ved dette mesterskab skal vi selv sørge for aftensmad, normalt er
aftensmaden med i hotelprisen, så vi skal hver aften ud finde noget
mad. Vi var nogle der tog den nemme løsning ved at spise på
restauranten der er ved hotellet.
Sent tirsdag aften blev det danske hold endelig fuldtallig, efter de tre
herre senior compound skytter ankom til hotellet.
Onsdag er der officiel træning, holdleder møde og åbningsceremoni.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook:
https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

