Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved
guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Simon, Stephan og Nicklas
GULD HKC

Stephan og Ida
GULD Mix Compound

Stephan
SØLV HKC

Michalina
GULD DJC
Nynne og Anne Marie
vandt deres medaljer
ved den særlige OL
kval. skydning.

Claus
GULD HJC

Nynne
SØLV og OL plads

Anne Marie
BRONZE

Det blev en meget spændende dag på havnen, med en
masse god skydning og stor opbakning fra hele det danske
hold. Finalerne blev skudt langs med vandet og ved siden
af var der en opvarmningsbane, mellem palmerne. Vinden
var meget
kraftig,
hvilket
snød alle skytter rigtigt meget.
Efter alle finalerne var afviklet var
der
medaljeoverrækkelse. Der var naturligvis medaljer
til alle, men også blomster til pigerne. Flagene blev
hejst under afspilning af nationalmelodien, som
sådan noget skal gøres! Se video her fra mix
compound: http://www.stephanhansen.dk/DSCF2378.AVI
Lørdag var alle til afslutningsfest på et hotel i byen,
hvor der vist blev skabt gode kontakter mellem
bueskytter fra mange lande.

Søndag betød hjemrejse. Alt startede godt, for bussen kørte til tiden fra hotellet. I
lufthavnen, som jo er meget lille, var der en del forvirring omkring check in og da det
blev Krogshede og Anne Marie´s tur var flyet fyldt, over booking! Dan, Krogshede og
Anne Marie blev enige om, at de sagtens kunne finde Danmark alene senere på
dagen. De skulle så flyve over Milano og ankomme til København 3½ time senere
end resten af gruppen. Vi startede 18 personer, men pludselig var vi kun 16. Alle
pladser i flyet blev taget i brug, så Nicklas og Stephan var pludselig blevet
opgraderet til første klasse!
Som holdledere er vi naturlig meget glade for de mange flotte placeringer og
medaljer vi har opnået ved denne Junior Cup, men ligeså stor er glæden ved at have
en så stor og god gruppe unge bueskytter med, på en så krævende tur, uden at have
problemer at nogen art!! De problemer der var, havde ingen fra Danmark
indflydelse på.
Hilsen
Martin Jensen og Dan Hansen

Rejsebrev 5 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Fem medaljer mere er sikret efter finaleskydningen!
Ved fredagens finaler viste det danske ungdomslandshold igen klasse for lørdag er vi
repræsenteret ved fem guldfinaler.
Resultaterne kan ses her: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=62 men jeg vil
fremhæve at både Nynne og Peter nåede frem til bronze finalen, som de desværre
hver især tabte. Stephan havde sikret sig guldfinalen
sammen med Ida i
mix hold, men også
individuelt er han i
guldfinalen. Som
om det ikke var nok
så er holdet, med
den nye
verdensrekord,
også klar til at vise
sine evner på havnen, hvor alle guldfinaler skal afvikles. Flot af de unge skytter.
Junior holdene tabte deres første kamp, men gjorde god modstand!
Jeg tillader mig at sige at overraskelsen var stor da det stod klart at Michalina, som
endte som nr. 13 og sidst ved indledende skydning, også skal skyde guldfinale.
Michalina gav os sindssygt spændende skydning, hvor
hun to gange var ude i shoot off, den ene vandt hun
med 2 mm. forskel på pilene til midten, men hvad gør
det når bare kampen bliver vundet. Claus var også lige
ved at gøre det lidt for nemt for modstanderen, ved at
skyde en pil i den forkerte skive. Med det nye sæt
system, betyder det blot at det ene sæt er tabt, men det
fik Claus heldigvis vendt til en sejr.
Det bliver en rigtig god guldfinaledag
for dansk bueskydning.
Hilsen
Martin og Dan

Rejsebrev 4 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Torsdag den 20. maj var afsat til mix hold finaler
og skydning om to pladser til herre og to til
damer, ved det kommende ungdoms OL.
Benjamin, Nikolaj, Asbjørn, Anne Marie og Nynne
mødte friske om morgenen, ja vi var faktisk ved at
komme for sendt til bussen, fordi
den var der til tiden! De skød 2x
36 pile på 70 meter og derefter
finaleskydning efter det nye sæt
system. Som det kan ses af resultaterne gik det jo forrygende. Både
Anne Marie og Nynne endte i hver sin semifinale. Anne Marie tabte
sin, men Nynne vandt sin og gav dermed Danmark en plads til
ungdoms OL, rigtig flot! Anne Marie vandt bronze og Nynne sølv, hvilket
arrangørerne vist ikke have regnet med, så de
måtte låne vores
medbragte store
flag….
Herefter gik vi over
til mix hold
finalerne, men
samtidig kom også
regnen, så alle junior finalerne blev afviklet i alt
for meget regn.
Først var det juniorerne og her havde vi Michalina og Claus med i compound, de
tabte desværre deres første kamp.
Regnen stoppede og kadetterne kunne skyde i tørvejr. Nynne og Asbjørn lage ud i
1/8 dels finalerne, som de desværre også tabte, selv om de havde en forrygende
afslutning.
Ida og Stephan havde en god seedning og gik direkte til
semifinalen mod Italien. Det blev en meget tæt kamp og
de var bag ud med to point inden sidste runde på fire
pile, men så viste de klasse og vandt kampen med 146
mod 142 point og skal skyde guldfinale på havnen på
lørdag!
Det har været en god dag med meget god skydning og et
fantastisk sammenhold på det danske hold.
Hilsen Martin og Dan

Rejsebrev 3 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Så blev det endelig onsdag og kvalifikationsrunden
skulle i gang. Med over en times forsinkelse ankom
kadetter og ledere til skydearealet, forsinket fordi en
ulykke havde stoppet trafikken i byen, så vi fik
politieskorte igennem de små gader.
Alle var virkelig opsatte på at vise gode resultater. Se
alle resultaterne her:
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=62 Både Nynne og Anne Marie slog den
danske rekord på 616 point, men Nynne bliver noteret for rekorden med et resultat
på 640 point. Ida forbedrede den danske rekord
stort. Hun skød 679 point mod den gamle rekord på
563 point!
Stort blev det
for kadet
compound
holdet som
satte ny
verdensrekord! Stephan, Simon og Nicklas
forbedrede den gamle rekord på 2065 point
med 15 point til 2080 point, meget flot. I den
nye klasse mix hold vil vi også få registret en
ny verdensrekord idet Ida og Stephan samlet
røg helt til tops med samlet 1377 point.
Desværre måtte Nicolai, Martin og Asbjørn se
sig besejret i 1/32 del finalerne i dag og er
ude individuelt. Ud over de individuelle
skytter har vi følgende hold: Junior recurve,
kadet compound og junior compound. Vi har
følgende mix hold: Ida/Stephan i kadet
compound, Michalina/Claus i junior
compound og Nynne/Nicolai i kadet recurve.
Så mange spændende finaler venter de
følgende dage. Torsdag begynder med
skydning om ungdoms OL pladser, efterfulgt af mix finaler. Alle har det fint og er ved
frisk mod.
Hilsen
Martin og Dan

Rejsebrev 2 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Tirsdag den 18. maj startede med tidlig morgenmad til junior skytterne, for at kunne
være klar til den officielle træning kl.
8.30. Hotellet vi bor på ligger ca. 30
min. kørsel fra skydearealet, så det er
med at være klar når bussen afgår.
Under træningen får vi besked på at
de to manglende buekufferter var
blevet set i lufthavnen! Herefter gik
arbejdet i gang med at få det
bekræftet, samt at få hentet
kufferterne. Dan fik en lokal chauffør til hjælp, så uden
pas, efterlysningspapir eller bagage nr. fik vi udleveret
Peter´s og Mads´buekufferter. Knap så heldige var de
svenskere som vi mødte i Københavns lufthavn, dem
har vi ikke set endnu, men det forventes at de
ankommer tirsdag ved 20 tiden! Fra Danmark var alle
glade og der kunne trænes 100%, samt få kontrol af
udstyr.
Frokosten er ”madpakker” som junior skytterne
kunne nå at spise inden de blev afhentet i den bus
som kadetterne ankom i. Kadet skytterne fik spist,
pakket ud og teknisk kontrol inden de også fik
nogle timer til at træne
i. Skydemåtterne er de
store runde halm
måtter, så skytterne har problemer med at halmen sætter
sig fast på pilene. På billedet prøver Nicklas at rense hans
pile.
kl. 16.30 var det retur til hotellet for straks at tage bussen
til havnen, hvor åbningsceremonien skulle finde sted. Vi
gik alle i en lang række, med musik forrest og alle lande
med hver deres skilt. Stævnet her er Peter Sigil´s første på
landsholdet, så han fik æren af at gå med landeskiltet.

I morgen går det løs. Først skyder kadet
skytterne 2x 36 pile og over middag bliver det
junior skytternes tur.
Resultaterne kan løbende følges her:
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=62

Hilsen
Martin og Dan

Rejsebrev 1 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien.
Mandag morgen den 17. maj kl. 9.00 skulle
ungdomslandsholdet mødes i Københavns Lufthavn for
at flyve til Reggio Calabria i det sydlige Italien. Turen
skulle foregå via Amsterdam Lufthavn og Rom, men
inden vi ankom til København stod det klart at en
askesky havde lukket lufthavnen i Amsterdam. Efter en
lang ventetid, men en god snak med KLM blev
løsningen at de sendte os direkte til Rom SAS, hvem de
normalt ikke samarbejder med, men KLM kunne jo godt
se at de måtte sørge for at vi kom til Italien for at
forsvarer de danske farver!
Med et skifte i Rom endte vi i Reggio Calabria. En meget
lille lufthavn, hvor man ikke behøver skiltning for
hvilket rullebånd kufferterne kommer på, for der er kun
et rullebånd.
Så opstod den næste opgave: Vi manglede to buekufferter!! Peter Sigil og Mads Knudsen fik ikke deres
kufferter med bueudstyr. Naturligvis fik vi det
registreret og krydser nu fingre for at de meget snart
dukker op.
Vi blev i bus, sammen med en del andre skytter,
transporteret til skyde anlægget og blev registret,
hvorefter vi, i samme meget overfyldte bus, kørte til
hotellet og fik sen aftensmad kl. 21.30.
I morgen tirsdag er der officiel træning og først onsdag
går det rigtig løs…
Hilsen Martin Jensen og Dan Hansen

