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REJSEBREV 7 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen,  

 Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, 

  Peter Sigil, Simon Mikkelsen,  

 Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen og holdleder: Dan Hansen 

 

 

Lørdag den 19. okt. fik     Danmark en VM guldmedalje! 

 

Efter at have holdt fridag fredag, med lidt træning og en tur på ”gedemarkedet” Han Chansi, 

skulle Stephan som den eneste danske skytte skyde om medaljer. 

Matchen var programsat til 17.56, Kina tid, så det blev med spotlight i mørket og dermed 

noget anderledes forhold, at skyde under end normalt. 

 

Stephan lagde godt ud fra start, hvorimod hans 

modstander Rajat Chauhan fra Indien, kom skidt fra 

start. Matchen i tal: 29-26 29-26 

 27-28 56-54  

 27-27 83-81 

 29-27 112-108 

  27-28 139-136 

Guldmedaljen var hjemme og der var jubel fra både 

Stephan men også fra hele holdet, som bakkede ham 

op på tilskuerpladserne. 

Efter medaljeceremonien skulle Stephan til doping 

kontrol og derefter hjem på hotellet for at blive hyldet. 

Simon havde 

sørget for VM-

kage til 

verdensmesteren. 

 

Søndag er der fridag og mulighed for at se resten af 

Kina, inden vi tager bussen til lufthavnen natten til 

mandag kl. 02.20 Kina tid. 

Vi ankommer til Kastrup mandag kl. 16.15. 

 

 

Med venlig hilsen  

Dan Hansen  

Holdleder. 
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REJSEBREV 6 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil, Simon Mikkelsen, Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen og holdleder: Dan Hansen 

 

Torsdag den 17. okt.    Danmark er repræsenteret ved guld-finalerne! 

 

 

Tanja tabte 1/16 finalen  

imod Melissa Regnasco 

fra Argentina med 143-136 

 

Sarah vandt 1/16 finalen over Tze Poon fra Hong Kong 

med 143-133. Vandt 1/8 finalen over  

Melissa Regnasco fra Argentina med 141-140, men tabte 

kvartfinalen imod Kailey Johnston  

fra USA 

 

 

Compound herrerne, Simon, Stephan og Peter tabte deres 

kvartfinale imod Indien med 228-232 point 

 

 

Point tavlen fortætter 

alt! Stephan vandt sin 

semifinale og er dermed 

i guldfinalen. 

 

Stephan var seedet 3 og derfor direkte i 1/16 finalen. Det blev en 

hård omgang, men Stephan trak det længste strå. Han vandt over 

Jean Duhem fra Frankrig med 140-139. 1/8 finalen blev vundet 

over Mads Haugseth fra Norge med 149-147. Kvartfinalen vandt 

han over Adolfo Medina fra Mexico med 148-143 og semifinalen 

over Jignas Chittibomma fra Indien med 148-146. I guldfinalen 

venter også en inder, Rajat Chauhan. 

 

Guldfinalen er programsat til 11.55 DK tid og kan følges på Worl 

Archery hjemmeside: http://www.worldarchery.org/en-

us/worldchampionships/youth-wuxi2013/news.aspx 

 

Med venlig hilsen  

Dan Hansen, holdleder. 

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/news.aspx
http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/news.aspx
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REJSEBREV 5 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil, Simon Mikkelsen, Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen og holdleder: Dan Hansen 

 

Onsdag den 16. okt. blev der skudt finaler. Først i ilden var Nicolaj og Mathilde. 

 

Nicolaj tabte 1/48 finalen  

imod Toshinori Fuwa fra  

Japan med 7-3 

 

Mathilde vandt 1/48 finalen imod  

Sara Vasfifard fra Iran med 7-1,  

men tabte 1/24 finalen med 7-1  

til Isabella Bergantin fra Brasilien.  

 

 

Anne Marie tabte 1/24  

finalen imod Haruka Furuta  

fra Japan med 6-2 

 

Nynne tabte 1/24 finalen  

imod Ariel Gibilaro fra  

USA med 6-0 

 

 

 

Peter tabte 1/24 finalen      

imod Vahid Ghonch fra        

Iran med 144-138 point.                

  

Simon tabte 1/24 finalen 

imod Joseph Vicencio fra 

 Phillipinerne med 142-139 point. 

 

 

 

 

Dansker ”koloni” under  

mix finalerne. 
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Sarah og Stephan vandt 1/8 finalen over Hong Kong med  

153-138 point, men tabte kvartfinalen med 153-151 point imod 

Belgien. 

 

Der blev hygget med  

kortspil imellem 

 matcherne. 

 

 

Alt i alt en ikke så opmuntrende dag for de unge 

bueskytter, men sådan er det jo i sport. Alle ydede 

deres bedste på dagen, men det rakte ikke til, at 

fortsætte i kampen om medaljer. 

 

Torsdag nat skyder Sarah og Tanja deres første finale, 1/16 dels finalen. Derefter følger 

Stephan i sin 1/16 dels finale, hvorefter der skydes frem til og med semifinalerne. Kl. ca 10.30 

DK tid, skyder herre compound holdet kvartfinale. Også her skydes frem til og med 

semifinalen. 

 

Følg live med her:  

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/livescores.aspx 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen, holdleder. 

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/livescores.aspx
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REJSEBREV 4 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil, Simon Mikkelsen, Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen og holdleder: Dan Hansen 

 
Tirsdag den 15. okt. starter med noget af en overraskelse. Blæsten havde taget alle pavi-

llonerne og krøllet dem sammen i løbet af natten. Desværre 

fortsatte blæsten hele dagen i skyet vejr med 

lidt sol ind imellem. Det var kun Mathilde der 

skød, så hun fik fuld opmærksomhed af træner 

og holdleder. Mathilde havde en svær start, men 

kom godt tilbage og sluttede på plads nr. 40 med 

1245 point, efter at have kæmpet flot blev hun 

f.eks. nr. 17 på sidste afstand! 

Tanja, Sarah og Nynne var tidlig på træningsbanen, men 

også hurtig færdig igen for efter to skud væltede måtten 

ned over deres pile, så Tanja fik ødelagt en pil og Nynne 

to. Vi beklagede os til World Archery. WA havde en aftale med arrangørerne 

om at måtterne skulle sættes fast, så da de ikke havde gjort det, fik de 

besked på at de skal erstatte dem 

med et dusin nye til hver!  

Onsdag skydes der 1/48 og 1/24 

dels finaler, samt compound mix-

hold til og med semifinalen. Mix-

holdet er Sarah og Stephan. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen, holdleder. 
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REJSEBREV 3 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil, Simon Mikkelsen,  

 Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen 

Holdleder:  Dan Hansen 

 

Mandag den 14. okt. blev der skudt kvalifikation for alle juniorer. 

Det blev en meget lang dag hvor recurverne skød en fuld FITA 

runde og hvor compound damer skød med om formiddagen og 

compound herre skød med om eftermiddagen. Alle resultaterne kan 

findes her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/results.aspx så her vil jeg 

blot nævne, at alle havde en god dag, med op og ned turer som der næsten oftest er, men vi 

mener at der alt i alt blev leveret gode resultater, som lover godt for finalerne, hvor alt kan 

ske, dog bliver det uden mix-hold i junior recurve som ikke blev blandt de 16 bedste. 

Dagen har stået på andre sjove 

oplevelser bl.a. da Tanja, Sarah 

og Dan spiste frokost sammen 

på en restaurant hvor man kan 

udpege sin friske fisk eller 

skildpadde (foto). Der bliver 

passet på os med masser af 

vagter, 

men 

jeg 

ved 

ikke 

hvad 

gavn vi 

har af en sovende en af slagsen? Kasper 

har nemt ved at følge med på den store lystavle med opdaterede point. 

Når dagen er gået venter der et kaos, når alle skal med bus hjem. 

 

I morgen tirsdag, venter en lang men mere rolig dag, da det kun er Mathilde der skal skyde en 

fuld FITA runde fra kl. 03.00 DK tid. Live resultater kan hele ugen igennem følges her: 

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/livescores.aspx  

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen 

Holdleder 

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/results.aspx
http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/livescores.aspx
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REJSEBREV 2 

Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil,  

 Simon Mikkelsen, Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen 

Holdleder:  Dan Hansen 

 

Søndag den 13. okt. var dagen hvor vi kom i gang med VM. 

Dagen startede med åbningsceremoni, som var planlagt til ca. 

fem kvarter. Det lød godt i vores øre, for selv om vi gerne vil 

vise vores værter respekt for deres arbejde, kan det være 

meget anstrengende hvis vi skal stå for længe, når der skal 

skydes bagefter. 

Der måtte være 

fem personer til 

indmarch, fire på 

tribunerne og to 

passede på vores 

udstyr. Det blev en god åbningsceremoni, med 

show og taler, samt masser af tilskuer. For hvad gør 

man i Kina når ceremonien er i en hal med plads til 

4000 mennesker, ja man henter 2500 kinesere, som bliver bedt om at klappe på de rigtige 

tidspunkter! 

Kl. 10.00 startede juniorer med at træne på banen og over frokost var det så kadetterne. 

Træningen forløb rigtig godt for alle, så de er helt klar til 

kvalifikationen, mandag og tirsdag. 

Ind imellem skydningen var der TK. Skytterne blev kaldt op 

til dommerne, som gennemgik alt deres udstyr, lige fra 

fingerlapper og pile til kontrol af pund på compoundbuerne. 
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Undervejs fik vi brug for den meget velkendte fairplay i 

bueskydning. Stephan og Sarah fik brug for en buepresse, så 

hvad gør man så? Henvender sig til USA, som strakt finder et 

snoretræk (buepresse) frem vi kan låne. 

 

Vores kinesiske værter forsøger efter bedste evne at hjælpe med 

alt. De forsøger at lave vestlig mad o.l., men de har ikke ændret 

på deres toiletforhold. Så skal 

man stort, når vi er på 

skydebanen, er det ned i 

”skovskider stilling”…. 

 

 

 

 

Hilsen 

Holdleder Dan Hansen 
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Deltagerne ved ungdoms VM i Wuxi, Kina: 

Kadet recurve:  Mathilde Tønder 

Junior recurve:  Nicolaj Wulff, Anne Marie Laursen, Nynne Holdt-Caspersen 

Junior Compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Peter Sigil, Simon Mikkelsen, 

Stephan Hansen. 

Træner: Kasper Larsen 

Holdleder:  Dan Hansen 

 

For ungdomsskytter byder 2013 på det ultimative: 

Verdensmesterskabet! Dette års VM bliver afholdt i Wuxi, en 

lille provinsby med 5.000.000 mennesker, vest for Shanghai. 

Alle 11 deltagere fløj fra Kastrup fredag den 11. okt. kl. 13.20. 

Via Finland landede vi lørdag morgen kl. 8.00 i Shanghai. Vi 

blev mødt af nogle venlige hjælpere som sagde at vi lige skulle vente på et hold fra Iran, som 

skulle med samme bus som os. Efter to timer, kørte bussen! Vi skulle køre 200 km og de 

venlige mennesker mente at det tog 2½ time, men det tog 

fire, for vi skulle tværs igennem Shanghai, så da vi endelig 

kom frem var klokken blevet 14.00 og de fleste af os havde da 

rejst i min. 24 timer.  

 

Nå, men vi var fremme og alle havde deres kufferter, så der 

skal mere til at slå os ud. 

Vores sene ankomst 

betød desværre at vi ikke 

kunne nå ud på træningsbanen og da vi var hundesultne, 

og hotellets restaurant var lukket, stod den på et besøg i 

et kæmpe indkøbscenter, der også have restauranter. Vi 

fandt et sted med retter fra Syd Korea, som vi blev 

lokket til at prøve af de tre skytter der havde prøvet den 

slags mad før. 

 

Det er med stor overraskelse at vi alle finder ud af at 

FaceBook ikke eksisterer her i Kina og at siden er lukket ned, så ingen opdateringer der, men 

Kasper har lavet en instagram side som vi prøver med: instagram.com/bueskydningdanmark.  

 

Programmet for søndag er åbningsceremoni, træning på den officielle bane og holdleder møde. 

 

Følg resultaterne her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/news.aspx  

Her skriver bl.a. om Stephan: Stephan HANSEN (DEN) is part of the world’s best compound men’s 

team, together with World Cup Finalist teammates Martin DAMSBO and Patrick LAURSEN. They were 

crowned world champions last Saturday in Belek, a few kilometres along the Turkish coast from where 

the trio won this year’s Antalya World Cup. HANSEN won three medals two years ago in Legnica: one 

individual gold and two bronzes in the cadet team events. 

 Med venlig hilsen 

 Kasper og Dan. 

http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/youth-wuxi2013/news.aspx

