Rejsebrev nr. 1
Søndag den 6. maj 2012.
Årets første Junior Cup er i gang! Som det kan ses på logoet finder stævnet sted i Porec, Kroatien.
11 forventningsfulde bueskytter og to ledere er ankommet og indkvarteret på hotellet kun 300 meter fra
skydebanen.
Holdet består af:
Herre kadet recurve:
Aske Halskov og Mads Andersen
Dame kadet recurve:
Mathilde Tønder
Herre kadet compound: Stephan Hansen
Dame kadet compound: Sarah Sönnichsen
Herre junior recurve:
Mathias Galberg og Nikolaj Wulff
Dame junior recurve:
Anne Marie Laursen
Herre junior compound: Claus Frantzen og Mads Knudsen
Dame junior compound: Ida Frandsen
Holdledere:
Kasper Hougaard og Dan Hansen
For skytterne fra Aalborg begyndte turen allerede lørdag
aften kl. 23.30, hvor de tog nattoget til Københavns
Lufthavn, hvor vi alle skulle mødes kl. 9.00 søndag morgen.
Alle var klar til turen,
som var en flyvetur
til Zagreb, skifte fly (på 12 min!) til Pula, hvor der ventede en bus,
der kørte os de sidste 50 km. til Porec. På trods af det hurtige
flyskifte kom alle mand med, samt deres kufferter hele vejen, i et
Dash 8 fly!
Morgendagens program er ændret lidt. Der er lovet meget regn
mandag formiddag, så der holder vi holdleder møde, for da der er
en stor skydelinje og kun ca. 220 skytter kan alle skyde på én gang.
Mandag eftermiddag er der officiel træning for alle.
Tirsdag går det løs med indledende skydning samt 1/24 del finalerne for klasser med flere end 64 skytter.
Der er mange ændringer i programmet i forhold til det man kan se i indbydelsen, så jeg venter med at
komme med det endelige program.
Følg resultaterne her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224
Hver dag vil der komme et nyt rejsebrev, så følg med her på siden….
og på http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Rejsebrev nr. 2
Junior Cup i Kroatien
Mandag den 7. maj 2012.
Holdet består af:
Kadet recurve:
Kadet compound:
Junior recurve:
Junior compound:
Holdledere:

Aske Halskov, Mads Andersen og Mathilde Tønder
Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen
Mathias Galberg, Nikolaj Wulff og Anne Marie Laursen
Claus Frantzen, Mads Knudsen og Ida Frandsen
Kasper Hougaard og Dan Hansen

Det var en afslappet formiddag på hotellet. Iflg. vejrudsigterne
skulle det regne fra søndag aften til mandag kl. ca. 12.00 og for en
gangs skyld hold forudsigelserne stik. Derfor var der lavet om på
programmet, så der var holdleder møde kl. 11.00 og officiel
træning fra kl. 14.30 til 17.30.
Alt forløb planmæssigt og skytter kunne gå i gang med træningen,
efter den Kroatiske stævneansvarlige havde holdt en kort tale
Under træningen var der kontrol af udstyr (TK), hvor landene blev
kaldt op og alt udstyr blev gennemgået. Vi havde kun en misser, for
Mads Knudsen havde
ikke navn på pilene,
hvilket blev ordnet. Alle
havde en god træning,
dog med en drilsk vind
der kom og gik, endda
fra flere forskellige
retninger. Efter aftensmaden vil der hver dag blive holdt et
kort møde hvor dagen bliver evalueret og næste dags program
bliver gennemgået.

Tirsdagens program: Fra kl. 9.20 skydes der indledende skydning på 72 pile, hvorefter der skydes
1/24 dels finaler i HJR, DJR, HKR. Der skydes 1/16 dels finaler i DKR, HKC.

Hvor mange danske skytter der skal skyde i disse finaler vil afhænge af deres placering, men det hele kan
(forhåbentlig) følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224
Se også http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund
og http://www.archery.hr/awc2012/index.php
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Rejsebrev nr. 3
Junior Cup i Kroatien
Tirsdag den 8. maj 2012.

Så kom dagen endelig hvor vi skulle i konkurrence.
Der skulle skydes indledende runde på 72 pile. Der blev skudt AB-CD, så alle skytter uanset alder og
buetype skød på en gang. Solen skinnede fra en skyfri himmel, men som under træningen var der også i
dag en drilsk vind, der meget ofte snød skytterne, så scoren skytterne opnåede var ikke store, men til
gengæld var de danske placeringer flotte. Efter indledende skydning var der 1/24 dels finaler, så når
finalerne starter onsdag morgen, startes der højst i 1/16 dels finalerne.
Resultaterne blev:
Aske Halskov nr. 28 med 617 point. Vandt sin 1/24 dels finale.
Mads Andersen nr. 6 med 653 point.
Mathilde Tønder nr. 21 med 589 point. Tabte sin 1/24 dels finale og nr. 9 sammen med Mads i mix-hold.
Stephan Hansen nr. 1 med 689 point.
Sarah Sönnichsen nr. 1 med 671 point og nr. 1 sammen med Stephan i mix-hold.
Mathias Galberg nr. 30 med 604 point. Vandt sin 1/24 dels finale.
Nikolaj Wulff nr. 7 med 631 point.
Anne Marie Laursen nr. 7 med 608 point og nr. 5 sammen med Nikolaj i mix-hold.
Claus Frantzen nr. 3 med 676 point.
Mads Knudsen nr. 4 med 676 point
Ida Frandsen nr. 4 med 650 point og nr. 2 sammen med Claus i mix-hold.
Onsdagens program er individuelle finaler frem til og med bronzekampene.
Fra 9.00 til 13.00 skyder recurveskytterne og fra 15.00 til 18.00 skyder compoundskytterne.
Komplet resultatoversigt her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224

Se også http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund

Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Rejsebrev nr. 4
Junior Cup i Kroatien
Onsdag den 9. maj 2012.
Holdet består af:
Kadet recurve:
Kadet compound:
Junior recurve:
Junior compound:
Holdledere:

Aske Halskov, Mads Andersen og Mathilde Tønder
Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen
Mathias Galberg, Nikolaj Wulff og Anne Marie Laursen
Claus Frantzen, Mads Knudsen og Ida Frandsen
Kasper Hougaard og Dan Hansen

Individuel finaledag og MATHIAS HAR FØDSELSDAG, TILLYKKE!
Ved morgenmaden blev der sunget
fødselsdagssang for Mathias der blev 19 år og
ikke nok med det var der også en gave til ham
fra holdet.
I dag skulle alle individuelle finaler afvikles til
og med bronzekampene. Recurve skød inden
frokost og compound efter.
Recurve startede i 1/16 dels finalerne, så efter
Aske havde vundet sin 1/24 dels finale i går
skulle han op imod nr. 5 indledende. Aske
kæmpe godt men kampen endte 6-4 til Malyk
fra Ukraine. Mads måtte ud i shoot off, men
trak sejren hjem med en 10ér mod Ansiaux
fra Belgiens 9ér. I 1/8 dels finalen skød Mads
imod Fatyga fra Polen. Efter de første to runder førte Mads 4-0, men så skød polakken 30, 29 og 30, hvilket
Mads ikke kunne matche og Mads tabte. Anne Marie kunne desværre ikke vinde over Dziominskaya fra
Hviderusland, Anne Marie tabte med 7-3. Mathias var oppe imod Tsybekdorzhiev fra Rusland, der
indledende var blevet nr 3 og som endte i guldfinalen, for han vandt b.la. over Mathias med 6-0. For Nicolaj
blev det til nederlag i hans 1/8 dels finale, hvor han tabte til Shaynurov fra Rusland med 6-2, men inden da
havde han vundet 6-2 over Slater fra England.
Alle compound finalerne startede i 1/8 dels finalen, men faktisk
var Sarah sikker på en kvartfinaleplads da hun havde bye i første
kamp. Sarah vandt kvartfinalen sikkert med 146-138 over
Henderson-Hirst fra England og guldfinalepladsen blev sikret ved
at vinde semifinalen over Clark også fra England i anden shoot off
(mon ikke England havde ønsket at Sarah var blevet hjemme?), så
Sarah skyder igen på lørdag. Stephan vandt også sin første kamp
sikkert med 144-131 over Ingram fra England og sejren i
kvartfinalen havde han lidt mere problemer med, men vandt dog
145-143 over Domanski fra Belgien. Semifinalen tabte Stephan til Vavro fra Kroatien med 147-144,
ærgerligt men det blev til en bronzemedalje da han vandt over Stosevski fra Slovakiet med 144-142. Ida var

direkte i kvartfinalen, men Ida havde lidt problemer med skydningen
og blev besejret med 138-133 af Grillo fra Italien. Mads vandt først
over Domanski fra Belgien med 143-139, så gik det ud over Pagni fra
Italien, men han tabte desværre semifinalen til Ibba fra Italien med
147-144. Bedre gik det ikke i bronzekampen, for selv om Mads var
foran det meste af kampen tabte han med 138-137 til Outram fra
England. Claus er i guldfinalen på lørdag! Han gik hele vejen ved at
vinde 147-132 over Van Cauter fra Belgien, dernæst 143-142 over
Nencioni fra Italien. Semifinalen vandt Claus over Outram fra England
med 145-140 og Danmarks 3. medalje var sikret!
Alt i alt en god dag, med en masse flot skydning og hvor skytter efterlevede ordsproget om at ”tabe og
vinde med samme sind”
Torsdagens program er alle mix-hold finalerne og her har vi fire hold med, så vi er repræsenteret i alle
klasser! Følg med på nettet fra kl. 8.45.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224
Se også http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Rejsebrev nr. 5
Junior Cup i Kroatien
Torsdag den 10 maj 2012.
Holdet består af:
Kadet recurve:
Kadet compound:
Junior recurve:
Junior compound:
Holdledere:

Aske Halskov, Mads Andersen og Mathilde Tønder
Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen
Mathias Galberg, Nikolaj Wulff og Anne Marie Laursen
Claus Frantzen, Mads Knudsen og Ida Frandsen
Kasper Hougaard og Dan Hansen

Torsdagen var afsat til mix-hold finalerne, helt frem til og med
guldfinalerne.
Vi havde mix-hold med i alle klasser, Danmark var godt repræsenteret.
Først på skydelinjen var recurve og for juniorerne dannede Nikolaj og
Anne Marie hold. De startede i 1/8 dels finalen
imod Slovakiet. Danmark vandt med 136 – 121
point. I kvartfinalen blev de desværre slået af
Polen med 146 – 139 point. Senere vandt Polen sølv. Mathilde og Mads
kæmpede flot i deres 1/8 dels finale imod Polen, men Polen vandt med 144 – 142
point.
I compound junior klassen var der ikke så mange deltagere, så Ida og Claus
startede i semifinalen imod England.
Englænderne var foran det meste af kampen,
men hvad gør det når Danmark ender med at vinde 148 – 147? I
guldfinalen mødte de Italien, men Ida og Claus kunne ikke finde
samme gode rytme og endte med at tabe 150 – 140, men
sølvmedaljen var hjemme. Der var flere deltagere i kadet klassen, men
Sarah og Stephan sad over i
kvartfinalen og mødte Slovenien i
semifinalen som blev besejret med 152 mod 145 point. I kampen om
guldmedaljerne var de også oppe imod Italien, men her var Sarah og
Stephan sikker på hånden og vandt sikkert med 152 – 140 point og
Danmarks første guldmedalje var hjemme.
Flot og koncentreret skydning af alle de unge skytter, så det lover godt
for fremtiden! Fredagens program er hold finalerne, men da vi ikke har
nogen hold med er der en hel fridag, som vi vil bruge på at tage til Porec
centrum. Derfor ingen rejsebrev før efter lørdagens finaler.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224
Se også http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Rejsebrev nr. 6
Junior Cup i Kroatien
Lørdag den 12. maj 2012.
Holdet består af:
Kadet recurve:
Kadet compound:
Junior recurve:
Junior compound:
Holdledere:

Aske Halskov, Mads Andersen og Mathilde Tønder
Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen
Mathias Galberg, Nikolaj Wulff og Anne Marie Laursen
Claus Frantzen, Mads Knudsen og Ida Frandsen
Kasper Hougaard og Dan Hansen

Efter en rolig dag fredag, først som turist i Porec og dernæst på træningsbanen, blev lørdag en stor dag for
dansk bueskydning!
Sarah Sönnichsen og Claus Frantzen skulle skyde guldfinaler. Alt og
alle var godt forberedte, nu hvor muligheden for to guldmedaljer
var inden for rækkevidde.
Først på skydelinjen var Sarah og på den anden bane stod Orlic fra
Kroatien. Sarah var som altid fokuseret og lagde sig også foran lige
fra starten. Et forspring som hun ikke satte over styr, men derimod
udbyggede.
Sarah skød sig til førstepladsen med 143 -137 point og
GULDMEDALJEN var hjemme.
Så var det Claus der skulle prøve kræfter imod Ibba fra Italien. Ibba
var blevet nr. et indledende, men for Claus betød det ikke noget.
Lige som Sarah lagde han sig forrest fra starten, uden mulighed for
Italieneren at hente ham.
Claus skød sig til førstepladsen med 146 -139 point og
GULDMEDALJEN var hjemme.
Flot skydning af begge skytter og endnu en gang kan vi tage hjem fra
et internationalt stævne med medaljer, denne gang fem af slagsen:
Sarah GULD individuelt, Stephan BRONZE individuelt, Sarah/Stephan GULD mix-hold. Claus GULD
individuelt, Ida/Claus SØLV mix-hold.
Efter medaljeoverrækkelsen og aftensmaden er der afslutningsfest på hotellet fra 21.00 til 24.00.
Det bliver dog ikke til meget søvn, for bussen kører fra hotellet kl. 03.30 til lufthavnen.
Resultaterne kan ses her: http://ianseo.net/Details.php?toId=224
Se også http://www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund
Holdlederne Kaper Hougaard og Dan Hansen siger tak for denne gang. En stor tak til hele holdet for en
rigtig god tur og for en fantastisk indsats af alle på holdet.

