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Rejsebrev 2 
 

Onsdag den 27. feb. 2019: 

 
 

Så kom vi rigtigt i gang med mesterskabet, nå ja der skulle lige skrives rygnummer ud, ude i byen for her har 

de kun en sort/hvis printer 😊 Der blev skudt de sædvanlige 60 pile i kvalifikationen og de 4 unge danske 

skytter gjorde det godt, selv om de sikkert ikke selv er tilfredse, skal deres placering ses i lyset af at de tre 

skytter kun er 15 år og konkurrerer imod skytter der er op til 5 år ældre. Det kan ikke forventes at de kan 

skyde lige så høje scorer, som når de skyder ved et mindre stævne i Danmark, derfor mener jeg at alle kan 

være tilfredse, og se fremad imod finalerne i morgen torsdag. 

Resultatet blev: 

Natacha nr. 15, 570 point 

Simon delt nr. 3, 589 point 

Tore nr. 13, 579 point 

Mathias nr. 18, 575 point 

Herre compound junior holdet nr. 4 

 

Martin var også igennem kvalifikationen, hvor han opnåede en placering som nr. 2, med 595 point. Ligesom 

juniorerne er Martin klar til finalerne torsdag morgen og endda som 2. seedet. 

 

Finalerne kan følges på Ianseo og der vil være live stream fra finalebanen, fra udvalgte finale matcher. 

En match bliver dog mere interessant en andre: Tore skal møde junior verdensmesteren Simon fra 

Danmark. De to danskere mødes i 1/8 dels finalen kl. 07.40 DK-tid, så vær klar til at heppe på Danmark! 

Alle klasser skyder frem til og med semifinalen og det samme gælder for junior holdet der starter i 

kvartfinalen torsdag sent eftermiddag. 



Guld og bronze hold matcher skydes fredag og individuelle medaljematcher skydes lørdag. 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

 

Efter aftensmaden, som i 

aften den bedste vi endnu 

har fået, var der tid til at 

spille. Martin har taget 

”partners” spillet med og 

Tore har taget Playstation 

med…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 
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Mandag den 25. feb. 2019: 

Gab klokken er kun 03.35 og alle mand skulle mødes i Københavns Lufthavn, men så havde vi også 

lufthavnen næsten for os selv. På trods af tidspunktet virkede alle meget oplagte til den forestående 

flyvetur til Samsun, med mellemlanding i Istanbul. Nu opstod der blot det problem at medens vi skulle finde 

en løsning med Tores pas der udløber om 2 mdr., og der skal være min. 5 mdr. tilbage, så sker der det at 

Tore besvimer, ja han er væk i 10-15 sek. Om det var var et trick til at få medlidenhed, så han kunne komme 

med ved jeg ikke, men jeg fandt ud af at hvis man besvimer i lufthavnen bliver det helt store apparat sat i 

gang. Ca 10 forskellige personer i gule veste og en ambulance 

med udrykning ankom, men så blev der også taget hånd om 

Tore. Med Border Police hjælp blev passet forlænget og vi 

kunne alle tage af sted som planlagt. 

Vel ankommet til Samsun lufthavn, blev vi straks kørt til 

skydehallen for at melde vores ankomst og endda nå at skyde 

i næsten et par timer. 

Vi bor på Sheraton Hotel som er et meget fint hotel, så fint at 

skytterne nærmest var flove over at gå i restauranten iført 

almindeligt tøj. Aftensmaden og aftenmødet blev klaret, så vi 

kunne komme tidligt i seng. 

 

Tirsdag den 26. feb. 2019: 

 

Hallen vi skyder i er det Tyrkiske forbunds hal og den bliver ikke brugt til andet end bueskydning. Det 

tyrkiske bruttolandshold har været på træningslejr her i de sidste 3 mdr. hvor de har skudt 50/70 meter 

indendørs. Misundelig? Ja en smule…  

Tirsdagen var afsat til offentlig træning, udstyrskontrol, holdleder møde og åbningsceremoni. 

Om formiddagen skulle juniorerne træne og eftermiddagen seniorerne. Vi kørte i bus til banen med alt 

buegrejet og da vi kun har en 10 min. gå tur til hotellet er planen, at vi lader udstyret blive i skydehallen og 

så går vi frem og tilbage de efterfølgende dage. 

 

 

 

 

 



Billeder: Her er det ikke kun tilfældige skytter der får kontrolleret deres udstyr, men alle og compound får 

også kontrolleret om de trækker deres bue mere end 60 pund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter seniorernes træning var der åbningsceremoni. Tore var 

flagbærer og der var få korte taler, samt officiel åbning af 

mesterskabet og til sidst lidt danse underholdning. Helt perfekt. 

 

Der er en del politi til stede under konkurrencen og rigtig meget 

politi da Borgmesteren ankom i limousine for at holde tale. Jeg 

ved ikke rigtig om vi skal være glade for, at der er nogen der 

passer på os, eller om jeg skal være bekymret over at det er 

nødvendigt med politi, bare fordi vi skal skyde og andre lave 

underholdning for os? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag skydes kvalifikationen. Resultaterne kan følges på Ianseo og husk at vi er 2 timer foran Danmark. 

Igen er det junior om formiddagen og senior om eftermiddagen. 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790  

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

http://ianseo.net/Details.php?toId=4790

	Rejsebrev 2.pdf
	2019 - EM Inde - Samsun, Tyrkiet

