Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA

Lørdag den 18. juli skulle der skydes holdfinaler og her var Herre junior
compoundholdet i bronzefinalen mod Canada.
På forhånd var der lagt
op til en jævnbyrdig
bronzekamp da begge
hold skød 223 i deres
tabte semifinaler. Der
var måske en lille
overvægt til det danske
hold, da vi havde en
bedre placering
indledende.
Canada skulle lægge ud
og startede med at skyde
en 6er. Dette betød at
Danmark allerede fra den første runde førte med 5 point, hvilket gav en vis ro.
De næste runder var nogenlunde lige hvilket betød at Danmark sluttede med en
samlet sejr på 225 mod 219. Der var både glæde og lettelse over at vi endelig fik
medaljer ved dette VM.

Jeg slutter hermed mine rejsebreve. I morgen søndag skal vi se nogle individuelle
finaler, samt hygge os lidt med en lille udflugt i bjergene omkring os. Mandag er der
rejsedag. Vi lander i Kastrup med 2 forskelllige fly tirsdag eftermiddag mange gode
minder rigere.
Alle resultater kan finders på FITAS hjemmeside www.archery.org
Klaus Lykkebæk
Team Captain Ogden Utah, USA

Rejsebrev nr. 7 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA
Fredag den 17. juli skulle der skydes om udtagelse til ungdoms OL, der skal afholdes
i Singapore næste år. Det er her kun recurveskytterne der har muligheden for at
deltage og kun sidste års kadet eller første års juniorer.
Her havde Danmark 2 piger Nynne og Anne Marie og 4 drenge. Nicolaj, Asbjørn,
Benjamin og Mathias. Da der kun må deltage 3 fra hver nationhos hver af
henholdsvis pigerne og drengene, måtte vi fravælge en. Det blev her Mathias der trak
det kortestte strå.

På forhånd var det udmeldt at 70 m afstanden hos drengene og 60 m afstanden hos
pigerne var den, der blev seedet efter og ligeledes denne afstand der skulle skydes
finaler på.
Seedningen gjorde at Benjamin og Nicolaj kom til at møde hinanden. Her trak
Benjamin det længste strå og vandt med 7 point, men det var kun fordi Nikolaj gjorde
det spændende ved at misse sin sidste pil. Benjamin skulle senere møde en fra Korea
og det var en for stor mundfuld. Selv om han kæmpede godt, måtte han bøje sig.
Asbjørn havde grundet sin seedning en bay i første runde. Herefter skulle han møde
en fra USA, der var lidt dårligere placeret i seedningen. Det så på forhånd fornuftigt
ud. At skytten fra USA så valgte at skyde 57 mod Asbjørns 51 i første runde gjorde
det svært. Asbjørn skød flot 54 i anden runde, hvor den anden kun skød 50. Det var
dog ikke nok så Asbjørn måtte bøje sig med 105 mod 107.

Dette betyde at det bliver meget svært at få en plads til OL. Danmark er her 6.
reserve.

Hos pigerne var det på forhånd svært da de ikke havde givet sig selv en god seedning.
Anne Marie mødte en fra Kazakstan og Nynne mødte en fra Kina. Begge piger fik det
svært og tabte forholdsvis stort selv om de i disse matcher skød mere end op til deres
niveau fra den indledende skydning. Her vil der ikke på baggrund af vm resultaterne
være nogen mulighed for OL billetter.
I morgen lørdag er der finaler i holdskydningen, hvor Junior Compound skal skyde
om bronzen mod Canada. Vi krydser alle fingre for, at vi her får en medalje med
hjem.
Alle resultater kan finders på FITAS hjemmeside www.archery.org
Sidste rejsebrev følger i morgen
Klaus Lykkebæk
Team Captain Ogden Utah, USA

Rejsebrev nr. 6 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA
Torsdag den 16. juli var
dagen for
eliminationsrunden for
hold, men forinden
skulle der skydes kvartog semifinaler
individuelt.
Claus og Simon skulle
skyde deres kvartfinaler
i henholdsvis junior og
kadet compound.
Begge skytter gjorde
deres bedste og skød
begge 115 point. Desværre var det ikke nok. Claus tabte til en skytte fra Puetorico, de
skød 119. Denne skytte kom senere i finalen.
Simon tabte til en skytte fra Australien, der skød 117 og også han kom senere i
finalen.
Efter disse individuelle
skydninger skulle der
skydes
holdeliminationsrunder.
Kadet Compoundholdet
havde en bay først. I
denne skød de 232 kun
et point fra
verdensrekorden, så
dette rigtig godt ud.
Holdet skulle møde
Mexico. Desværre
valgte Mexico her at
overgå sig selv og skød
en tangering af
verdensrekorden. Dette sammenholdt med at de danske skytter var lidt nervøse gjorde
udfaldet. Danmark tabte med 224-233.

Herre junior
compoundholdet
startede også med en
bay. Herefter mødte de
Sverige, som fik bank
med 229-224. Herefter
skulle de møde USA,
som var blevet nr. 1
indledende. Det var for
en stor mundfuld. USA
vandt med 232-223.
Dette betyder, at
Danmsrk skyder om
bronzen på lørdag mod
Canada.
Om eftermiddagen var det dame junior recurveholdets tur til at skyde. Det blev
desværre kun til en enkelt kamp mod Frankrig der vandt 200-194.
Senere skulle herre kadet recurve holdet skyde mod Ukraine. Holdet skød fornuftigt
og fik 204 point, men det var ikke nok til Ukraines 221 point.
I morgen skydes der om nogle kvotepladser til ungdoms OL.
Alle resultater kan finders på FITAS hjemmeside www.archery.org
Næste rejsebrev følger
Klaus Lykkebæk
Team Captain Ogden Utah, USA
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