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REJSEBREV 4 

Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i Nimes, Frankrig og Danmark stiller med følgende 

hold: 

Herre compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen 

Dame compound: Camilla Søemod Dame junior compound: Sarah Sönnichsen 

Herre recurve:  Dennis Bager Holdleder: Dan Hansen 

 

Lørdag den 1. marts 2014. 

 

Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale 

og igen var det guldet der skulle skydes om. 

Danmark lagde godt ud og førte med to point 

efter de første 6 pile, men USA kæmpede sig 

tilbage i matchen og Danmark faldt tilbage. 

Spændende match, men med USA som vinder 

med 237 – 233 point. 

Det var 3. gang, ud af fire, Danmark var i 

guldfinalen ved verdensmesterskaberne. 

Sidste udendørs blev det til guld og denne 

gang sølv. Meget flot at det danske landshold og stort tillykke til Damsbo, Patrick og Stephan. 

 

 

Søndag den 2. marts 2014. 

 

Med sine kun 18år er Stephan nok den yngste senior compound skytte 

ved dette VM, men alligevel skød han om bronze medaljen! 

Modstanderen var Jesse Broadwater fra USA, som regnes for at være 

verdens bedste compound bueskytte! 

Matchen blev uhyggelig spændende, for skytterne startede med at stå 

lige og fulgtes ad til 4-4, hvorefter de i sidste omgang skød lige til 5-5 

og matchen skulle afgøres på shoot off.  

Jesse lagde ud med en ”stor fed 9er” og da Stephan på pil skød en 

streg 10er, var bronsematchen afgjort til Stephans fordel. Fantastisk 

skydning af den danske skytte og et stort tillykke. 

 

Søndag er der en velfortjent afslutningsfest hvorefter det går 

hjemad mandag middag. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen, Holdleder. 
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REJSEBREV 3 

Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i Nimes, Frankrig og Danmark stiller med følgende 

hold: 

Herre compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen 

Dame compound: Camilla Søemod Dame junior compound: Sarah Sönnichsen 

Herre recurve:  Dennis Bager Holdleder: Dan Hansen 

 

Fredag den 28. feb. 2014. 

 

Semifinaledag hvor compound holdet og Stephan individuelt skulle skyde om en plads i 

guldfinalen. 

 

Først på var det holdet der skulle skyde og de var oppe imod Mexico, der havde skudt Holland 

ud i kvartfinalen, Holland der ellers var seedet 2. 

Det virkede ikke som om de danske udendørs 

verdensmestre tog sig af det, for Mexico fik ikke 

et ben til jorden. Danmark førte fra start til slut 

og med et resultat på 236 - 231 til Danmark er de 

danske skytter i deres 3. guldfinale ved de 

seneste fire verdensmesterskaber! 

Danmark møder, igen, USA der vandt over 

Sverige efter de havde skudt fuldt hus: 240 point. 

Vi håber de amerikanske skytter har gemt deres 

9er til guldfinalen. 

 

Stephan skød sin semifinale imod den 

regerende indendørs verdensmester Rio Wilde 

fra USA. 

Stephan lagde godt ud ved at fører 2-0, det 

blev til 2-2 og 4-2 til Stephan. Rio fik udlignet 

til 4-4 og så brugte Rio noget af den erfaring 

han har, og som Stephan er i gang med at få, 

til at vinde kampen med 6-4. Flot skydning af 

Stephan, hvilket han også får brug for i bronze 

kampen imod Broadwater, der går for at være 

verdens bedste bueskytte! 

 

Holdet skyder om guld lørdag kl. 15.00. 

Stephan skyder om bronze søndag kl. 14.00, 

så held og lykke til de danske skytter. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen, Holdleder. 
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REJSEBREV 2 

Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i Nimes, Frankrig og Danmark stiller med følgende 

hold: 

Herre compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen 

Dame compound: Camilla Søemod Dame junior compound: Sarah Sönnichsen 

Herre recurve:  Dennis Bager Holdleder: Dan Hansen 

 

Torsdag den 27. feb. 2014. 

Finaledagen i dag blev igen en dag ved et stort mesterskab, hvor Danmark markerede sig 

meget positivt! 

Det lykkes nemlig for Danmark at få en individuel og et hold i semifinalen! 

 

Dagen startede med dame senior compound hvor Camilla vandt sin første match over 

Avdreeva fra Rusland med 6-2. Derefter fulgte 1/8 dels finalen imod Lebecque fra Frankrig, 

som Camilla desværre tabte med 5-6.  

 

Sarah kom også sikkert til 1/8 dels finalen, i junior compound, ved at vinde 6-2 over Akalova 

fra Ukraine, men Keller fra USA var sikker på hånden og vandt over Sarah med 6-0. 

 

I senior compound fik Patrick desværre kun 1/16 delfinalen, da han tabte til Bleyendad fra 

Holland med 7-3. 

Damsbo vandt derimod sin 1/16 delfinale med 7-1 over 

Glover fra England. Stephan måtte ud i shoot off imod 

Gidenskold fra Sverige, som han vandt og så var der lagt 

op til et danskeropgør. 

Damsbo og Stephan stod overfor hinanden i 1/8 dels 

finalen, en spændende finale som Stephan vandt med 6-4. 

I kvartfinalen var Stephan oppe imod Perkins fra Canada. 

Også den finale blev meget spændende, men endte med 

en sejr til Stephan på 6-4. 

Stephan skyder semifinale fredag kl. 14.20 imod amerikaneren Rio Wilde. 

 

Det danske compound hold var seedet direkte i 

kvartfinalen hvor Italien ventede. Danmark førte fra start 

til slut og er klar til semifinalen efter en sejr på 237-234. 

I finalen havde de stor hjælp af Dietmat Trillius som 

træner. 

Holdet skyder semifinale fredag kl. 10.15 imod Mexico. 

 

Følg med på Bueskydning Danmarks Face Book, 

samt på World Archery hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hansen, Holdleder. 
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REJSEBREV 1 

 

Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i Nimes, Frankrig og 

Danmark stiller med følgende hold: 

Herre compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen 

Dame compound: Camilla Søemod 

Dame junior compound: Sarah Sönnichsen 

Herre recurve:  Dennis Bager 

Holdleder: Dan Hansen 

 

Tirsdag den 25. feb. 2014. 

Efter vi forlod Danmark søndag og ankom til hotellet i Nimes, Sydfrankrig natten til mandag kl. 

01.00, bød mandagen mest på mental opvarmning, hvorefter det gik løs tirsdag. 

Dagen startede med officiel træning på banen for junior, samt kontrol af udstyr. Over middag 

var det så seniorerne der skulle samme tur igennem.  

Kl. 16.30 var der Team Manager Møde hvor ugens program blev gennemgået og uklarere 

spørgsmål blev besvaret. Ikke så meget nyt i det. 

Tirsdag aften var alle inviteret til 

åbningsceremoni i hallen, hvor der var 

opvisning, indmarch, taler samt hvor en 

dommer og skytte holdt tale, hvor de lovede 

at holde sig til reglerne og udvise fair play. 

Alt i alt en god dag hvor alle de danske 

skytter kunne gøre sig klar til 

kvalifikationsskydningen onsdag. 

Hotellet vi bor på er kun 5 min i bus fra 

banen, så ind imellem går vi til hallen. 

Afdelingen af hotellet vi bor på er ved at blive 

indrettet til B and B, så her en del rod omkring hotellet og værelserne lugter kraftigt af maling. 

Ikke det mest optimale, men heller ikke noget der ud over præstationerne. 
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Onsdag den 26. feb. 2014. 

Verdensmesterskabet blev fløjtet i gang og de danske skytter skulle skyde 60 pile kvalifikation, 

som vi kender det fra utallige stævner i Danmark. Intet nyt i det, så her kommer resultaterne 

fra Danmark: 

Sarah Sönnichsen blev nr 11 med 573 point i dame compound junior. 

Dennis Bager blev nr. 47 med 558 point i herre recurve senior. 

Camilla Søemod blev nr. 24 med 573 point i dame compound senior. 

Martin Damsbo blev nr. 6 med 595 point, skød 300 point på de sidste 30 pile,  

Stephan Hansen nr. 11 med 593 point og Patrick Laursen nr. 20 med 589 point i herre 

compound senior. 

Dette hold blev samlet nr. 3 i herre compound senior. 

 

 

 

Disse resultater giver gode forhåbninger om endnu nogle flotte resultater fra de danske 

skytter, der dog ikke bliver repræsenteret i herre recurve, da Dennis ikke blev blandt de 32 der 

går videre til finalen. Finaleseedningen gav også et anden interessant resultat, idet at Damsbo 

og Stephan kan mødes allerede i 1/8 delsfinalen. 

 

Følg med på Bueskydning Danmarks Face Book, samt på World Archery hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Hansen 

Holdleder 


