
Rejsebrev nr. 2 og 3 

 

 

Onsdag den 14. juli  

Dagen stod på kvalifikation for hele holdet, formiddagen havde kadetterne fornøjelsen af,  og 

eftermiddagens steghede solstråler havde juniorerne. Dagen blev en meget lang og varm dag (37C), for 

trænere og ledere med bus på banen kl 7 og sidste bus hjem 21. På trods af de mange timer og varme vejr 

bød dagen på fine resultater, men dagens største overraskelse var næsten, at Nicklas kunne huske hans 

banenummer, flot nicklas, når starter dagen godt. 

Kadetterne 

Herre compound kadet (Nicklas, Stephan og Simon) gik alle 3 i top 10 og satte en samlet verdensrekord på 

2089p og lagde sig samtidig i spidsen af hold turneringen. 

Dame kadet compound skød meget lige og endte med Ida som nr. 5 og Sarah nr. 6 

(Ida og Nicklas danner mix hold) 



         

Herre kadet recurve skød alle 3 meget stabilt og lagde sig midt i feltet med Laust som nr. 45, Nikolaj nr. 46 

og Mathias nr. 49. Samlet endte de som nr. 14 i hold 

Dame kadet recurve: Nynne ender som nr. 22, Anne Marie som nr. 23 og Sussie som nr. 51 

 

Juniorerne 

Efter stævnet var blevet forsinket 2 timer grundet problemer med resultat formidlingen, var det 

juniorernes tur til at stege under solen. 

 

Herre junior recurve: 

Kæmpede det bedste , de havde lært i den tunge hedebølge.  

Martin endte som nr . 12, Bjarne nr. 14, Benjamin nr. 51 og samlet fik de en 9 plads i holdskydningen. 

 

Dame junior recurve 

Maja skød sig til en kanon 7. plads, og Carina fik med en flot 2 runde kæmpet sig op på en 18. plads 

(Maja og Martin danner mix hold) 

Herre junior compound. 

Havde ligeledes deres kampe med solen og kæmpede 

med at holde energien oppe i de sene eftermiddags 

timer. De fik skudt sig til, at Mads Knudsen blev nr. 9, 

Mads Krogshede nr. 20 og Claus nr. 33 

Holdet endte som nr. 6 



 

 

Dame junior compound 

Michalina er den eneste danske dame junior, men hun havde dog uheld nok som for et helt hold. I 2. runde 

brækkede hendes launcher blad (pilehylde) så hun måtte have TK. Der blev fundet ny launcher, men det tog 

desværre en dyr runde at få skudt ind igen. hun endte som 24. 

 

Torsdag den 15. juli 2010 

Dagen i dag stod på kadetternes finaleskydninger. 

Fællesnævner for alle skytter i dag var kanon humør og kampgejst. Alle skytter skød flot og fulgte deres 

opskrifter til ende.  Hos recurve lykkedes det Nikolaj at skyde sig i top 16 og for herre kadet compound 

trioen lykkedes det dem alle at skyde sig i top 8, Simon var dog kun 1,5 millimeter fra at gå videre, da han 

endte i shoot off. Trioen fortsatte den flotte skydning i eftermiddagens holdfinaler, hvor de tromlede hen 

over alle modstandere og skød sig til guldfinalen. Værst gik det ud over tyskerne i semifinalen, hvor 

danskerne viste deres overlegenhed overfor værtslandet ved at skyde 234 mod deres 228. Danskernes 

score var også verdensrekord. D e slog den tidligere med 1 point. 

Dame kadet compound gik begge også næsten hele vejen. Ida skød sig til guldfinalen og Sarah skød sig til 

bronzefinalen. Begge piger viste rigtig god skydning. 

I recurve hold finalerne røg både herre og dame holdet desværre ud i første runde på trods af rigtig fin 

skydning og specielt damerne var ved at overraske ved at føre langt i deres match mod værtslandet. 

I recurve mix skød Maja og Martin sig til en flot 5 plads. 

Det var alt for nu. Det er nogle gode og varme, varme, varme og langeeee dage ;-) 

 

Solrige hilsner fra 

Ungdoms-EM holdet 

  



1. Rejsebrev 

EM Ungdom 2010 

Turen herned er gået rigtig fint. Vi var fremme først på formiddagen, og fik alle vores 
hotelværelser. Over middag var vi til uofficiel træning. Det var en udmærket træning, hvor 
skytterne kunne vænne sig til varmen.  Om aftenen var vi ude og spise kinesisk.  

De tyske arrangører har gjort et godt stykke arbejde, det hele stod parat og var godt sat op.  

Tirsdag morgen startede vi tidligt med morgenmad, da vi havde officiel træning om 
formiddagen. Alle skytterne var fint skydende, og de to trænere (Martin Damsbo og Niels 
Dall) var tilfredse med skytterne. 

     

Eftermiddagen var dømt til afslapning for skytterne på hotellet, før de senere skulle deltage 
i åbningsceremonien. 

 

Alle skytterne er klar, friske og ivrige for at starte den indledende kvalifikationsskydning. 

 

 



 

Med på holdet er: 

Recurve herre junior 

Martin Laursen, Taastrup 

Benjamin Ibsen, Køge  

Bjarne Laursen, Silkeborg  

 

Recurve herre kadet 

Laust Andersen, København 

Mathias Galberg, Aalborg  

Nikolaj Wulff, Aalborg 

 

Recurve dame junior 

Maja Jager, Broby 

Carina Christiansen, Aalborg 

 

Recurve dame kadet 

Nynne Holdt‐Caspersen, Aalborg 

Anne Marie Laursen, Silkeborg 

Sussie Frantzen, Taastrup  

Compound herre junior 

Mads J. Krogshede, Randers 

Claus Frantzen, Nordkysten 

Mads Knudsen, Broby 

 

Compound herre kadet 

Niklas Friese, Nordkysten 

Stephan Hansen, Nykøbing 

Simon Mikkelsen, Lyngby 

 

Compound dame junior 

Michalina Sigil, Vordingborg  

 

 

Compound dame kadet 

Ida Frandsen, Taastrup 

Sarah Sönnichsen, Taastrup

 

 

Med sommer hilsner fra Leder Teamet  

Niels Galberg 

 


