
Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen 
 
Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra 
Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi 
kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland 
med et stop ved Berlin, da vi kom over grænsen til Polen 
var det som at køre ind i en anden verden, fra at have kørt 
110kmt. Kunne vi max køre 60kmt da vejen var som et 
vaskebræt det føltes som alle 4 dæk var punkteret, Eriks 
Volvo gik helt amok ABS og ESB koblet ud og kom først 
igen da vi kom til Legnica. 

 
Da vi kom til Hotellet fandt vi ud af de havde lavet om 
på vores værelser, det kunne vi ikke leve med så vente 
vi tilbage til for at brokke os, efter Martin havde 
forhandlet i flere timer fik han os alle over på et 4 
stjernet Hotel til samme pris som det 2 stjernet og alle 
var glade indtil vi skulle have aftens mad, de havde 
låget os mad kl. 21.20 men vi fik først mad kl. 23.20. 
 
 
 

Tirsdagen morgen ankom vi til stadion og fandt 
ud af at det var halmmåtter vi skulle skyde på så 
vi fik travlt med at få fat i vand med brus så vi 
havde noget at stille pilene i, solen fik brændt 
skyerne væk og vi fik en god dag. Vi fik hejst 
Dannebrog og fik  startet med træningen. De 
fleste fik mærket deres nokker så man let kan se 
om de drejede sig pga. de håre måtter.  

 
 
 
 
Om aftenen deltog vi åbnings ceremonien som var en march 
gennem byen med hornmusik og det hele som endte på et tov 
hvor der var nogle danser som optrådte. 
Kl. 21 var der aftensmad på hotellet igen var der problemer 
med maden, de havde ikke flere kartofler så den stod på kød 
og kål, med luft i maven til følge. 
Med Venlig hilsen 
De udsendte  
 



Rejsebrev nr. 2 fra JC1 i Legnica Polen 
Onsdag startede kl. 6.30 med et dejligt solskinsvejr, efter vi havde spist det store morgenkomplet. Kørte 
vi ud til stadion for at kapre vores plads fra i går, men vi kom for 
sent, vi fik et lille hjørne af teltet med 2 stole, langsomt udvidede 
vi vores område så vi fik en tredjedel.  
Så begyndte opvarmningen efter et par runder begyndte 
skydningen Stephan og Simon lagde sig i spidsen Nicklas var lidt 
rystet, over han havde skudt en pil over skiven og ned i betonen 
ved siddepladserne bagved, men som dagen skred frem fik han 
skudt sig til top, da de var færdige med dagens kanon skydning 
havde de passeret sig som følgende. 
Nr. 1 Stephan med 675 point  
Nr. 2 Nicklas med 673 point 
Nr. 4 Simon med 665 point  

Den sidste skytte som skød om formiddagen var Asbjørn også 
han viste stor form, da han skød sig til en 15. plads på 90m og 
fik kæmpet sig op på en 11. plads efter 70 med 608 point. 
Med denne kanon indsats var der lagt en linie for dem der 
skulle skyde om eftermiddagen. 
  
  
 
 

Efter frokost var det Herre Junior Compound og Dame 
Kadet Recurves tur til at forsætte der hvor de andre 
havde sluttet. 
Compunderne kom også godt fra start efter 90m og var 
mellem de 5 bedste. 
Som dagen skred frem blev det klart at de ville følge 
Kadetternes kanon skydning og de endte som 1. 2. og 3. 
Nr.1 Andreas med 680 point 
Nr.2 Claus med 672 point 
Nr.3 Mads med 672 point 

 
Vores eneste kvindelige deltager Anne Marie var den eneste 
som det ikke gik så godt for hun fik det ikke til at køre og 
måtte se sig på en 27. plads 539 point, men stadig med godt 
mod og håb at morgendagen ville blive bedre.  
Under aftensmaden fik de at vide at der ville være VK 
(værelse kontrol) kl. 20. de eneste som ikke bestod dette var 
Kadetterne de havde nok stavet kontrol bagfra.   
Med glade hilsener 
Fra os alle  
      



Rejsebrev nr. 3 fra JC1 i Legnica Polen 
 
Torsdag begyndte med sol fra en skyfri himmel 
og ingen vind, så alt tydede på at det skulle 
blive en god dag for de danske skytter. Vi var 
der kl. 8.00 for at få vores plads i teltet det 
lykkedes og skydningen gik i gang. 
Som dage skred frem viste det at det skulle 
blive endnu en rigtig god dag for de danske 
skytter. 
Da formiddagen var slut kunne Nicklas, Simon, 
Stephan og Asbjørn være meget stolte af deres 
indsats (det var de også)    
 

 
 
 
Asbjørn endte på en 10. plads med 1276 point  
Nicklas endte på en 2. plads med 1357 point  
Simon endte på en 3. plads med 1342 point 
Stephan endte på en 6. plads med 1333 point 
 

 
Om eftermiddagen var det Anne Marie, Andreas, 
Claus og Mads som skulle forsvare deres pladser 
fra i går.  
 Anne Marie fik fundet stilen og hentet 50 point 
men det var for sent så hun fik kæmpet sig op på 
en 26. plads med 1161 point. 
Vores herre juniorer Compound var fast besluttet 
på ikke at miste deres flotte placering fra i går. 
Hele eftermiddagen kunne vi højtalerne høre at 

Andreas var på første pladsen  
Claus var på anden pladsen og  
Mads var på tredje pladsen og det holdt til slut 
selv om Mads var ved at miste sin plads men han 
vandt med et point. Og alle satte personlige 
rekorder. 
Andreas nr. 1 med 1385 point 
Claus nr. 2 med 1370 point 
Mads nr. 3 med 1360 point 
Efter denne kanon indsats fra de Danske skytter 
ser vi alle frem til morgendagens finale 
skydning. 
Med hilsen de spændte i Polen    



Rejsebrev nr. 4 fra JC1 i Legnica Polen 
Fredag var dagen med de individuelle finaler. Det 
startede ud med blæst om morgen. Kadetterne 
startede dagen, hvor Anne Marie sluttede på en 27. 
plads.  
I kvartfinalen mødte Simon og Stephan hinanden, 
denne duel vandt Stephan med 2 point 114 mod 112 
og gik videre og Simon endte på en femte plads. 
Stephan skulle nu skyde om bronze, som han vandt 
stort 116 mod 111 og fik sin Bronze. 
 Nicklas skød sig selv i guld finalen hvor han skulle 
skyde mod en Kroater som han vandt over med 1 
point 113 mod 112 og Guldet var hjemme 

 
 
Om eftermiddagen var nu blevet meget varmt, men 
det havde ingen noget imod. Det blæste dog af og 
til i forskellige retninger, som var irriterende, det 
var nu juniorernes tur til at følge op på kadetternes 
succes.  
Det startede ud med at Asbjørn fik en 11. plads 
efter han tabte en shoot-off i 1/8 finalen 101 mod 
101.  
 
 
 

For compounderne blev Andreas stoppet i ¼ finalen 
af en Italiener med 2 point 114 mod 112 og endte på 
en 5. plads.   
I semifinalen mødte Claus og Mads hinanden, som 
Mads vandt med 1 point 111 mod Claus 110 derefter 
skulle Claus skyde om Bronze, den tabte Claus til en 
Italiener med 1 point 115 mod 114 så Claus endte på 
4. plads og Mads gik videre til guldfinalen mod en 
Italiener, som han vandt stort med 113 mod 107 og 
endnu en Guld medalje var hjemme 

 
Denne fantastiske dag for dansk bueskydning 
sluttede med at Nicklas, Stephan og Mads fik deres 
velfortjente medaljer og dannebrog røg til tops to 
gange til Der er et yndigt land. 
Bagefter tog vi alle tilbage til hotellet og fik vores 
maver fyldt med mad.   
Mens vi spændt skulle vente på hvad morgendagens 
hold finaler ville indbringe? 
Stolte hilsner fra os i Polen  



Rejsebrev nr. 5 fra JC1 i Legnica Polen 
Lørdagen startede med regn som forsatte hele formiddagen, vores kadet Compounder Nicklas, 
Simon og Stephan var det første 
hold som skulle i kamp. 
Det første land de skulle skyde 
mod var Polen som de vandt over 
med 216 mod 205, dette bragte 
dem i guld finalen hvor de skulle 
møde Kroatien. 
Det blev en spændende kamp hvor 
resultatet hele tiden blev sendt med 
sms hjem til Danmark.  
Danskerne lagde sig i spidsen fra 
første runde med 54 mod 50 efter 
anden runde var stillingen 108 til 
Danmark mod Kroaternes 102, 
efter tredje runde øgede Danskerne 
deres forspring til 10 point 161 
mod 151 efter fjerde og sidste 
runde måtte Kroaterne se sig besejret af de unge Dansker som vandt 215 mod 209, og endnu en 
Guldmedalje var i hus. 

 
Om eftermiddagen, skulle juniorerne 
skyde mod Polen, som havde slået 
Belgien i forrige match. Polen blev let 
besejret (rundbaberet) 226 mod 196. I 
finalen ventede Italien, som i den 
foregående match havde slået 
Rusland, og skudt 1 point mindre end 
Danmark. Darum lagde ud med en 
streg 10. Desværre skød Claus en 7 
efter et lille vindstød. Efterfulgt af 
Mads 9’er, så en lidt forkølet start fra 
danskerne som ikke blev meget bedre 
efter at Darum også skød 7 point. 
Samlede resultat efter første runde var 
51-57 til Italien. Det var dog derefter 
også slut på de dårlige runder, anden 

runde blev til 59 fra Danmark mod Italiens 56. tredje runde 58-57 til Danmark. fjerde og sidste 
runde blev til 56-57 til Italien. Så et samlet nederlag med scoren 224-227. og en velfortjent 
Sølvmedalje var hjemme. 
Efter kampen mod Polen fik vi en SMS fra Henrik Rasmussen at de tre junior tilsammen havde sat 
ny Europa rekord samlet 3x144 pile, den gamle rekord var på 4072 den nye en nu 4115 point. 
STORT tillykke til dem. 
 
 
 
 
 



Efter Hold skydningen var der medalje 
overrækkelse først var det Kadetternes tur til 
at komme op på podiet, og få deres Guld 
medalje mens Dannebrog endnu engang røg 
til tops, til Der er et yndigt land. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Derefter var det Juniorernes tur til at modtage 
deres Sølv medalje. 
Da afslutnings ceremonien var ovre gik turen 
hjem til hotellet for at komme til 
afslutningsfesten. Der først sluttede kl. 1.00 
det blev en kort nat da vi kørte kl. 8 søndag 
morgen mod Danmark. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Stor tak til alle dem der hjemme som har gjort det 
mulig for os at deltage i JC1.  
 

 
 
 
 
Den sidste hilsen fra: 
Andreas, Mads, Claus, Asbjørn, Anne Marie, 
Nicklas, Stephan, Simon, Erik, Martin og Leon. 


