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Rejsebrev 1. 

 

Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Kadet compound: Katja Møller 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede 

Holdleder: Dan Hansen 

 

Lørdag den 6. juni, rejsedag: 

Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg fredag aften kl. 

22.00 og sluttede først 31 timer senere, da vi alle fik vores værelser på hotellet. 

Vi var alle kommet frem med alt vores tøj og bueudstyr, for sådan er det ikke gået en del andre 

lande, der stadig mangler deres udstyr!  

 

Vi rejste i to grupper, men  

mødtes i Omaha lufthavn,  

hvorfra der er 2½ times  

kørsel til Yankton. 

 

Når super stjernerne  

skal transporteres sker  

det med værdighed og elegance.  

USA here we come! 

 

 

Ved ankomst til hotellet kl. 22.15 lokal tid var det direkte i seng, med store forventninger til den 

kommende uge hvor det bliver spændende at følge det danske hold. 

 

Søndag den 7. juni, uofficiel træningsdag og åbningsceremoni: 

Efter en rimelig dårlig morgenmad på hotellet, hvor det var svært at finde ordentlig næring i 

udbuddet af morgenmad, var det hen på banen og træne. Vi bor i gå afstand (3 min.) til trænings- 

og konkurrencebanerne, så det giver en stor frihed når der ikke tages højde for busplaner. 

Tanja startede med at skulle løse et stort problem, for hendes pilehylde havde fået et ordenligt 

slag under transporten. Den stod ikke til at redde, men heldigvis har Amerikas største buebutik en 

vogn med alt det udstyr der kan blive brug for ved et VM. Så Tanja fik købt en ny pilehylde 

monteret den, lavet papirtest og trænet.  

Frokost og aftensmad bliver serveret i deres lokaler der ligger op til banerne. Her har de en 90 

meter indendørsbane, så der er plads nok! Rigtig god frokost, med en del at vælge imellem. 

Efter lidt mere træning, desværre i regn, var vi til åbningsceremoni, heldigvis i sol. Det var 

naturligvis med taler, flag og underholdning. I en af talerne blev det sagt at vi desværre ikke får 
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konkurrence fra Indiske skytter idet de ikke fik indrejsetilladelse pga nogle administrative fejl. Synd 

for en stor flok forventningsfulde unge bueskytter, der med garanti har glædet sig til denne rejse.  

Vi blev ikke snydt for sange og dans, men her var det indianere der stod for underholdningen, 

efterfulgt af en rytter der havde styr på sine to moskusokser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag står på officiel træning med juniorer, 

om formiddagen og kadetter om eftermiddagen. 

Sidst på eftermiddagen er der team manager 

møde, hvor de sidste ting kommer på plads. 

 

Hilsen 

Dan Hansen 

Holdleder 
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Rejsebrev 2. 
Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede Holdleder: Dan Hansen 

 

Mandag den 8. juni, officiel træning: 

Det blev en stille og rolig dag, hvor først juniorerne skød i tre timer, derefter frokost og så 

kadetterne i tre timer. Ind i mellem var der kontrol af alt udstyr og kontrol af skytternes alder, for 

at være sikker på at de er tilmeldt den rigtige klasse. 

Der var en kraftig vind der gjorde det svært at finjusterer udstyret, men da vi må regne med det 

samme vejr under kvalifikationen, var det også god træning. 

Jeg deltog i Team Manager mødet, hvor der b.la. blev talt om en dopingsag, om Kina der først 

ankommer mandag til midnat (men deres kufferter er ankommet) og om hvor vigtigt det er 

udfylde skydesedlerne korrekt, for at undgå at få frataget point. 

 

Tirsdag bliver der meget brug for solcreme og drikkelse, for med 30° varme skal vi passe på os 

selv! Skydelinjen er på 90 måtter så pointsystemet er delt op i recurve og compound, så der kan 

være forskel på antal pile. 

 

Her er lidt stemningsbilleder fra området: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tattoo af buelogo,                             Spisesal og 90m skydebane                    Compound banen 

så er man fan. 

 

 

 

 

 

 

 

Recurve banen.                               Hotellet set fra skydebanen                  Permanent overdækning. 

 

Følg resultaterne på ianseo.net eller worldarchery.org  

Hilsen Dan Hansen, Holdleder 
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Rejsebrev 3. 
Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede Holdleder: Dan Hansen 

 

Tirsdag den 9. juni, kvalifikationsrunder: 

Efter en god portion morgen, for den er faktisk blevet ok, var det først en halv time på 

træningsbanen og derefter fra kl. 9.00 tre runder opvarmning efterfulgt af kvalifikations runde. 

Juniorerne startede skydningen og kadetterne kom til efter frokost.  

For os alle blev det en hård dag, for hvad der savnes i Danmark har vi her: Masser af sol! Med op 

til 36° i skyggen tør jeg ikke tænke på hvad der har været i solen hvor skytterne stod. Samtidig 

blæste det meget, så at skytterne overhovedet kom op på det pointniveau de gjorde var flot. 

 

Resultatet efter de 72 pile blev: 

Ipsen blev nr. 31 med 636 point Aske blev nr. 43 med 630 point 

Tanja blev nr. 2 med 692 point Sarah blev nr. 4 med 685 point 

Stephan blev nr. 1 med 704 point Katja blev nr. 12 med 656 point 

Kirstine blev nr. 48 med 542 point Jonathan blev nr. 59 med 612 point 

Compound junior mix hold blev nr. 1 Recurve kadet mix hold blev nr. 23 

 

Onsdag skydes der 1/48 og 1/24 dels finaler, samt mix hold finaler frem til og med  

bronze matchen. 

 

Skytterne er ved at finde ind til lidt butikker,  

ved hjælp af busserne eller privatbil, så de  

medbragte $ kan blive brugt. 

 

 

 

 

 

 

 

Av, Av. Træneren har fået  

rigeligt med sol i nakken. 
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Skydebanen er nu blevet udvidet så der nu er 100 måtter fordelt på to baner. Flot ser det ud men 

som træner og holdleder bliver der gået meget når vi både har compound og recurve skytter i 

både junior og kadet. 

Sådan er det ikke for alle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja, ja det er ikke alle  

 der har det varmt nok….. 

 

 

 

Følg resultaterne på ianseo.net  

eller worldarchery.org  

 

 

 

 

 

Hilsen  

Dan Hansen 

Holdleder 
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Rejsebrev 4. 
Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede Holdleder: Dan Hansen 

 

Onsdag den 10. juni, 1/48, 1/24 dels finaler og mix finaler: 

Dagen startede med morgenmad en time tidligere end de andre dage, så vi kunne nå på 

træningsbanen inden opvarmningen til finalerne. 

En meget kraftig vind dagen igennem, betød noget lavere point end normalt. 

Aske og Jonathan Ø var først på banen for at skyde deres 1/48 dels finale. Aske vandt og Jonathan 

tabte desværre på shoot off. 

Herefter skød Aske og Ipsen 1/24 dels finaler. De kæmpede godt men begge måtte se sig besejret 

og er er dermed også ude. 

Sidste individuelle finale var med Kirstine imod nr. 17. Kirstine lagde sig i front fra start og kunne 

række armene i vejret som vinder med 7-1. Flot! 

 

Efter frokost skulle compound junior skyde mix 

finaler. Tanja og Stephan sad over i 1/8 dels finalen 

og i kvartfinalen mødte de Sverige, som de vandt 

over. I semifinalen ventede USA, der havde været 

godt skydende, men ikke godt nok til at besejre 

Danmark! Vi vandt med et enkelt point og er klar til 

GULD match imod Columbia på lørdag kl. 21.45 DK 

tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk dommer                 Masser af myg der              Dansker kolonien. De danske tilskuere   

Bjarne Standby                 giver store myggestik         består af Jonathan Ørsteds far  

 

Torsdag skyde der fra 1/16 dels finaler Godt samarbejde  

til og med semifinalerne. mellem landstræneren 

 og Kirstine 

Hilsen  

Dan Hansen, Holdleder 
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Rejsebrev 5. 
Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede Holdleder: Dan Hansen 

 

Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: 

Tre medaljer mere til Danmark! 

Efter dagens finaler stod klart at Danmark vil vinde fire medaljer ved dette VM. I dag kunne vi 

tilføje endnu tre medaljer efter Sarah, Tanja og Stephan har skudt sig i GULD finalen. 

 

Det blev en våd dag hvor det regnede fra start til slut, samtidig 

blæste det og der var kun ca. 15°.  

I dette barske vejr startede Kirstine ud i sin 1/16 dels finale 

imod en kineser. Kirstine kæmpede godt, men måtte se sig 

besejret med 6-0. Katja var også på banen i sin 1/16 dels finale 

imod en ukrainer, men desværre kunne Katja ikke få tingene 

til at fungerer og tabte. 

Efter stævnearrangørerne havde kæmpet med måtterne på 

compound banen, blev vi en time forsinket. Her bruger man ikke bagstop og af uforklarlige grunde 

har de slet ingen liggende, så det blev en Storm P løsning der skulle til, for at Stephan ikke skød 

igennem helt nye måtter! 

Da vi først var kommet i gang kørte det også for de sidste 

tre danske skytter. De vandt den ene finale efter den anden. 

I semifinalen begyndte der at tegne sig noget spændende. 

Ville det virkelig lykkes at få to danske junior compound 

piger i GULD finalen?  

Det blev et stort rungende JA. Sarah og Tanja skal mødes i 

GULD finalen! 

Stephans semifinale blev noget af en gyser, for med tre pile 

tilbage var han bagud med 3 point. Stephan skød derefter 
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30 point og hans modstander fra Kroatien kun 27 point, så matchen blev afgjort på shoot off som 

Stephan vandt. Tillykke til de tre compound skytter. 

 

Fredag holder det danske hold konkurrence fri, men skal naturligvis på træningsbanen hele 

formiddagen. 

 

Lørdag sendes finalerne direkte og programmet er flg.: 

kl. 21.48 Mix hold finalen med Tanja og Stephan 

kl. 22.26 Guldfinale mellem Sarah og Tanja 

kl. 22.58 Guldfinale mellem Stephan og en amerikaner. 

Se finalerne her: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGbQXzYstgFdSCqU8SnMp12vU9Gzg9d3 

 

Vær klar ved computeren noget før, for matchene starter hvis den foregående match er hurtigere 

færdig. 

 

 

Med venlig hilsen  

Dan Hansen 

Holdleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGbQXzYstgFdSCqU8SnMp12vU9Gzg9d3
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Rejsebrev 6. 
Deltagere: 

Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller 

Junior recurve: Jonathan Ipsen, Aske Halskov 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Stephan Hansen 

Træner: Mads Krogshede Holdleder: Dan Hansen 

 

Lørdag den 13. juni, GULD finaledag: 

Efter morgenmaden kl. 08.00 var der let træning for alle indtil frokost. 

Derefter gik Tanja, Sarah og Stephan på opvarmningsbanen for, sammen med Mads, at gøre klar til 

GULD finalerne. 

 

Som det forhåbentligt er alle bekendt blev det en finaledag 

som vil gå over i historien i Bueskydning Danmark.  

 

To GULD og to SØLV medaljer er helt fantastisk! 

 

Tanja og Sarah, to danskere i guldfinalen imod hinanden, det 

er aldrig sket før i Dansk bueskydning. 

 

Stephan vinder sin 3. VM guld i træk, det er aldrig sket før i 

World Archery. 

 

Tanja og Stephan vinder sølv i junior mix hold, det er aldrig 

sket før i Dansk bueskydning. 

 

Alle danskere hjalp til med at gøre finaledagen til en stor 

oplevelse. Aske og Ipsen var ”agenter”, Mads stod bag 

skytterne og Jonathan, Kirstine, Katja og Dan gjorde hvad de 

kunne for at heppe danskerne til sejr. 

 

Søndag er fridag for de danske skytter, men også dagen hvor 

der holdes afslutningsfest om aftenen, så skal medaljerne og 

den gode oplevelse, som det har været for alle, fejres sammen 

med en masse andre bueskytter. 

 

Mandag er det hjemad. Recurve holdet skal med bus kl. 04.15 

og compound holdet kl. 10.00. 

 

Vi ses i Danmark. 

 

Med venlig hilsen  

Dan Hansen, Holdleder. 


