
 Rejsebrev fra Junior Face2Face i Diessen Holland 
 
Turen startede torsdag aften fra Hillerød kl. 21.00  og med opsamling i Roskilde og Ringsted før 
bussen kørte over Fyn for at samle op i Fredericia. Efter opsamlingen gik turen mod grænsen for at 
samle de sidste skytter op, i alt 31 skytter og 4 træner. 
Så kom den lange tur ned gennem Tyskland. Efter at have  
kørt hele natten ankom vi til Ibis hotel i Tilburg kl. 11.00. 
Efter vi havde fået vores værelser og paket ud, spiste vi 
vores medbragte mad på hotellets parkeringsplads.  
Da vi have sunket vores mad, gik vi over på et grønt 
område, hvor de mange nye skytter skulle rystes sammen 
med de mere erfarende. 
Skytterne blev delt op i 8 hold efter højde for at 
konkurrere i fire discipliner petanque, vikingespil, kroket 
og gummistøvle kast. 
Efter en hyggelig eftermiddag spiste vi aftensmad på 
hotellet, hvorefter vi gik til ro. 
Lørdag morgen startede kl. 06.30 med morgenmad og en 
bustur til sportshallen Hercules, hvor F2F startede kl. 
8.30 med Herre kadet recurve og dame kadet recurve. Da alle 32 skytter ( Darum stødte til lørdag 
morgen ), havde været i gennem kvalifikations runden, startede F2F skydningen med fire skytter i 
hver gruppe, hvor nr. 1 & 2 gik videre, samt de fire bedste pointscore fik et wildcard.  
Kun otte danske skytter blev skudt ud og skulle ikke skyde om søndagen. Vi kom tilbage til hotellet 
kl. 20.30, hvor vi straks gik til bords for at spise en velfortjent middag, bagefter var det lige på 
hoved i seng. 

 
Søndag morgen kl. 06.30 var der morgenmad, 
skydningen startede kl. 8.30 med 2. og 3. 
eliminerings runde for D/H Junior recurve Claes, 
Benjamin og Rune. H kadet recurve Christian 
Dahm, Nikolaj Wulff, Mads Andersen og Aske og 
D/H Mini recurve Nicolai Carlé, Pelle og Mads 
Døssing. 
Kl. 10.45 begyndte den stor udskillelse i 1/8 finale 
for alle klasserne, hvor følgende skytter skød sig 
videre til ¼ finale:  

 
D/H Mini recurve Nicolai Carlé, Pelle F. Jensen 
D kadet recurve: Therese Kjær 
H kadet recurve: Nikolaj Wulff, Mads Andersen og Aske Halskov 
H juniorer recurve: Claes Stilou, Benjamin Ipsen 
H kadet compound: Stephan Hansen, Kristian Hergott 
H juniorer compound; Claus Frantzen, Andreas Darum og Joachim Andersen 
¼ finalen blev skudt bedst af 5 systemet så der var mange shout off  
Efter mange spændende kampe måtte Therese, Mads, Aske, Benjamin og Andreas se sig slået. 
 
 



 
 
Kvalificeret til semifinalerne var: 
 
Nicolai Carlé og Pelle F. Jensen i Mini 
Recurve. 
Nikolaj Wulff i Fita Kadett Herrer. 
Claes Stilou i Fita Junior. 
Stephan Hansen og Kristian Hergot i Kadet 
Compound. 
Claus Frantzen og Joachim Andersen i Junior 
Compound. 
 
Carlé og Pelle kom i hver sin semifinale, men 
tabte begge. 
Wulff tabte ligeledes sin semifinale til den 
senere vinder, Sjef van der Berg. 
Claes vandt sin semifinale, og var dermed i finalen. 
Stefan og Kristian skulle mødes i semifinalen for Kadett Compound,og her trak Stephan det længste 
strå og var i finalen. 
I den sidste semifinale med dansk deltagelse, skulle Claus Frantzen og Joachim Andersen mødes, 
og her vandt Joachim efter en spændende match. 
 
Så startede kampen om Bronze, som blev 
skudt efter set-systemet, med bedst ud af 
5. 
 
H Mini recurve skulle Nicolai Carlé, Pelle 
F. Jensen møde hinanden som Nicolai 
vandt. 
  
H kadet recurve skulle Nikolaj Wulff 
skyde mod  Alexandre Curchod fra 
Schweiz her vandt Nikolaj- 
   
H kadet compound var det Kristian 
Hergott der skulle møde Lars Bulckaen fra 
Belgien som desværre tog bronzen fra 
ham. 
 
Den sidste bronze kamp stod mellem Claus Frantzen og Kevin Burri fra Schweiz, her var det Claus 
som tog bronzen medaljen. 
 
Finalerne skulle skydes med bedst ud af 7 efter set-systemet. 
 
Som de andre år var der Danske skytter med i kampen om Guldet nemlig Stephan Hansen, Joachim 
Andersen og Claes Stilou. Som alle var i mange spændene kampe, som flere gange blev afgjort i 
shout off. 



Stephan Hansen skyd mod Pim van de Ven fra Holland som Stephan vandt stort over med 4-1. 
 
Joachim Andersen skød mod Alexander Renard, som til sidst måtte se sig slået af Joachim på shout-
off efter at stillingen var 3-3. 
 
Claes Stilou skulle møde Michaël Deckers fra Belgien som også måtte se sig slået af en Dansker 
med 4-0. 
Det blev til 3 Guld og 3 bronze   

 
 
 
Efter at have parket Bussen kørte vi trætte hjemad, de sidste af os blev sat af kl. 7.00 i Meløse 
  
 
 
      
Tusind tak til firmaer og privat personer som har støttet denne tur til Holland 
  
 
                                                         

 
 Fagkonsulenten 
ved Jane Sigil  
 

 
 

 
Med Venlig hilsen 
Leon Frantzen  
Allan Risager 
Hans Lassen 
Søren Ipsen 


