Rejsebrev
EYC 1, Rovereto
Deltagere
Skytter: Mikkel Rasmussen, Kirstine Andersen, Lea Mogree, Simon Olsen, Martin K. Nielsen, Mathias
Fullerton, Martin Nielsen, Oliver Christiansen og Valdemar Astrup-Jensen.
Træner: Bjarne Laursen
Ankomst og officiel træning
Rejsen gik fra Billund, tidligt søndag
morgen. Turen med fly forløb uden
problemer og alt baggage var med, som
det skulle. Blive modtaget af Italien, i
Verona, med 26 grader fra en skyfri
himmel var dejligt! Men dette kunne en
times bustur op i mod alperne til
Rovereto ændre på, her mødte vi
regnskyl, torden og lyn. Efter et par timer
på skydebanen, hvor en det var muligt, at
få en bid mad og ordne praktiske ting i
forbindelse med stævnet, kunne vi køre
til hotellet. Hotel Viennese ligger 20
minutters kørsel fra banen i en dal
omgivet af smukke klipper. Hotellet er
udmærket, et lille traditionelt hotel med italiensk stil og mad.
Mandag skød holdet officiel træning. Som dagen endte i går, startede den i dag med regn. Drengene endte
med at blive våde, fordi ved denne turnering, denne gang, skyder drengene om formiddagen og pigerne om
eftermiddagen. Træningen gik godt, alt udstyr blev godkendt og skytterne fik fornemmelse af hvordan det
er at være på en international bane. Her lige et par billeder fra formiddagens træning.

Jeg håber i kan fornemme, at der er en ret fed udsigt fra banen. Banen er sat meget flot op og med
bjergene i baggrunden, gør det kun endnu nemmere, at nyde det hele, til trods for våde sokker.
Pigerne havde officiel træning om eftermiddagen. Der havde vejret rettet sig op og det var næsten helt
tørvejr. Med næsten ingen vind, ingen sol i øjnene og kun få vanddråber fra oven, var det perfekte
skydeforhold for pigerne. Det giver en dejlig afslappet stemning, hvor der kan arbejdes godt med
skydningen. Her lidt billeder fra eftermiddagens træning.

Her til aften blev der afholdt åbningsceremoni for European Youth Cup
1, 2018. Ceremonien fandt sted ved Campana dei Caduti (Bell of the
Fallen). Klokken er til ære for de faldne i verdens krige og skal være et
tegn på fred i verdenen, i mellem venner og i hjertet. Vi fik tilmed lov
til, at høre klokken ringe.
Klokken befinder sig højt på et af bjergene der omkranser byen
Rovereto. Det gav os også muligheden for, at få et flot kig ud over byen
og skydebanen. Billederne her er fra Campana dei Caduti og
omgivelserne.

