
Deltagere: 

Dame junior compound: Natacha Stütz 

Herre junior compound: Simon Olsen,  

Tore Bjarnason, Mathias Fullerton 

Herre senior compound: Martin Damsbo 

 

Holdleder: Dan Hansen 

 

Rejsebrev 3 
 

Torsdag den 28. feb. 2019: 

 

Finaledagen startede som vi kunne ønske, for første dansker 

på skydelinjen var Mathias der var oppe imod Roman Efimov 

fra Rusland i 1/16 dels finalen. De øvrige danskere sad over i 

den finalerunde og var direkte til 1/8 dels finalen. 

Mathias vandt med rigtig god skydning 147-146 point! 

 

I 1/8 dels finalen mødte Mathias italieneren Alex Boggiatto, 

men tabte desværre med 147-138 point. 

Tore og Simon skød en dansker match, med Simon som vinder 

med 146-144 point. 

Natacha mødte Sunniva Lisevand fra Norge. Sunniva var 2. 

seedet og Natacha kunne desværre ikke skyde op med hende 

og tabte med 144-141 point. 

Martin havde Stas Modic fra Slovenien som sin første 

modstander og det blev en spændende match, som endte lige 

148-148 point. I shoot off skød Martin en inside out 10er og 

Stas en 9er! 

 

 

 

I kvartfinalen skød Simon og hans modstander Robin Jaatma fra Estland, lige op og med 3 pile tilbage var 

stillingen 120-120. Derefter skød hver to 10er og på allersidste pil skød hver en 9er og matchen skulle 

afgøres på shoot off. Her skød Simon en 9er og Robin en 10er og Simon var ude. 

I kvartfinalen var Martin oppe imod Anton Bulaev fra Rusland også denne match blev meget spændende og 

lige, for med resultatet 147-147 skulle de også ud i shoot off. Her skød de begge en 10er, men desværre var 

Martin en smule længere fra midten end russerens og Martin var ude. 

 

 

 

Efter frokost var det herre junior 

compoundholdet der skulle i ilden. De 

startede i kvartfinalen hvor Rusland var 

modstanderen.  

Matchen blev vist live på You Tube, fra 

finalebanen og kan genses HER fra 

23:45.  

Det danske heppekor var på plads, med 

flag som Natacha havde medbragt. 

 

 

https://info.ianseo.net/YouTube.php?fbclid=IwAR1OAOsXZtSK4Bs98-zOp5cTvDw9Fid5KWUrcwCSUp4NHXPJAsZuWKAtAk4


 

 

 

Det danske hold skød helt 

fantastisk og vandt matchen med 

236-231 point, en scorer der 

tangerede Europarekorden, flot! 

 

 

 

I semifinalen ventede Italien, der 

var 1. seedet. 

Det danske hold kæmpede igen 

flot, men desværre gjorde Italien 

for meget modstand og de vandt 

matchen med 235-233 point.  

 

 

 

 

 

Bronzematchen skydes fredag kl. 07.52 DK-tid og modstanderen bliver Norge.  

Alle medaljematcherne vises live på You Tube her: https://info.ianseo.net/YouTube.php 

 

 

 

Følg resultaterne her: 

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

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

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

