
YANKTON 2018 WORLD ARCHERY 

INDOOR CHAMPIONSHIPS 

14 Feb to 19 Feb 2018 

Yankton, United States of America 
 

Rejsebrev 2. 
 

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 

 

Onsdag den 14. feb. 2018. 

Alle var samlet til morgenmad på hotellet og VM kunne endelig begynde for alvor. 

Alle recurve skytter havde officiel træning om formiddagen og alle compound skytter om eftermiddagen, så 

for os var der officiel træning kl. 14.00. Træningsbanen var åben hele dagen, hvilket passede Darum, 

Damsbo og Stephan godt, for de havde ikke trænet de sidste to dage og skulle i gang, så imedens de 

trænede tog vi andre en slapper. 

Frokosten spiser vi i skydehallen, for selv om der er 64 baner er der også plads til en spise afdeling. Byen 

Yankton er rigtig glade for at have VM i deres by og der vil komme mange lokale forbi og se på. På 

finaledagene forventes også fint besøg af 2 senatorer og 1 guvernør. Arrangørerne har heller ikke 

problemer med at skaffe hjælpere, indbyggerne bakker og hjælper til. Oven i købet har centret et antal 

fangere fra det lokale fængsel, der hjælper med at passe centret og hjælpe til ved konkurrencer. De 

kommer i en bus om morgenen og bliver kørt tilbage til fængslet om aftenen, hvilket betyder at der 

konstant er politi til stede op centret, som i øvrigt er verdens største bueskydningscenter! 

 

Alle compound skytter fik trænet og godkendt deres udstyr, de fik snakket med deres buevenner fra hele 

verden og de føler sig alle klar til konkurrencen i morgen torsdag. Dan var til holdledermøde hvor regler og 

programmet bliver gennemgået og det er også her vi har 

mulighed for at komme med ris/ros til ledelsen.  

Eftermiddagen blev afsluttet med en kort åbningsceremoni med 

nogle taler, lige som der blev aflagt ed på fra skytterne og 

dommerne om at vi vil overholde reglerne og have en fair 

konkurrence. 

Aftensmaden skal vi selv ud og finde i byen, men pga 

Vallentindag kunne vi købe aftensmad på centret, da de fleste 

restauranter i byen er godt booket. Vi spiste på centret lige efter 

åbningsceremoni, så vi havde en god lang aften hvor vi kunne 

lade op til torsdagens konkurrence. 

 

Torsdag skyder alle kvalifikationen, samt individuelle 1/16 dels finaler. 

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 

http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/
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Afslappet stemning mellem runderne. Masser af presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           3 herre og 1 dame junior compound i koncentreret træning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon skulle have skiftet sit loop             Alle mand til TK. Her er det Tanja 

  der tester pund på buen 


