Rejsebrev nr. 6

Dame recurve hold vinder
BRONZE
Søndag den 25. august kl. 11.25 stod klar at Danmark vinder sin først recurve-medalje ved en
World Cup!
De tre piger Maja, Carina og Anne Marie gjorde, sammen med deres træner Niels Dall, det vi alle
håbede på, da de slog Rusland i kampen om bronze.
Danmark lagde sig stærkt i spidsen lige fra start, men at de skulle fører 53-42 efter de første 6 pile,
var der ingen der havde drømt om. Alle var klar over at der var en uforudsigelig vind på banen, og
her viste de danske skytter og træner at de, i modsætning til Rusland, havde styr på teknikken i
vinden. Bronzekampen endte 210-194 til Danmark.
Billederne her viser hvilken stor præstation og oplevelse Danmark leverede.

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Rejsebrev nr. 5

I dag fredag er en kort dag, med holdfinaler indtil frokost.
Det er de 16 bedste hold der går videre, så første kamp er 1/8 finalen. Først skød dame recurve og
dame compound, så recurve pigerne lagde ud med en kamp
imod Japan. Danmark var seedet 10, Japan 7, men det tog
pigerne sig ikke af og vandt 216-215.
Derefter var det compound herre der var oppe imod Belgien.
Danmark førte fra start til slut og resultatet blev 230-224.
I kvartfinalen mødte recurve pigerne Tyskland der var seedet
2, så på papiret en hård modstander. Efter første runde var
Danmark klart foran, så selv om tyskerne halede ind på
Danmark, nåede de aldrig forbi og Danmark var klar til
semifinalen med en sejr på 210-207.
Compound herrernes kvartfinale var imod en hård
modstander, USA. Danmark fik aldrig rigtig fat i
amerikanerne og måtte da også se sig besejret med
234-229.
Recurve pigernes modstander i semifinalen var
Indien. Indien kom foran fra start med fire point, så
selv om Danmark kom tættere på dem under
kampen, endte det alligevel med et nederlag
på 214-206.

Kampen om bronze er imod Rusland og den skydes søndag kl. 11.00 og kan følges live.

Resultaterne kan følges live her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/livescores.aspx
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Rejsebrev nr. 4

Torsdag den 22. aug. 2013 var dagen hvor hele 6 bueskytter skulle skyde finaler.
Først på banen var Stephan og Patrick, der lige inden frokost skød deres 1/24 dels finaler. Med en
klasse på 71 skytter hvor der kun er 20 point mellem nr. 1 og nr. 44, kan alt ske, alle vil kunne slå
hinanden.
For compound herre blev det til følgende resultater:
Stephan tabte til en Østriger med 147-144.
Patrick vandt over en Amerikaner med 148-147, vandt derefter 149-145, men tabte så til en
Russer med 149-147. Disse resultater betyder at Patrick får point nok til at kvalificerer sig til
World Cup finalen i Paris. Tillykke til Patrick.
Damsbo tabte sin 1/16 dels finale med 150-146 til en Hollænder.
For recurve damer blev det til følgende resultater i 1/16 dels finalen:
Maja tabte til en Koreaner med 6-0
Anne Marie tabte til en Ukrainer med 7-1
Carina tabte til en Inder med 7-3
På papiret havde alle de danske skytter svære modstandere, alle fra top 10,
men pigerne skød deres chance, uden dog at være lige ved og næsten.
Fredag går det løs med holdfinaler. Recurve pigerne skyder 1/8 dels finale
kl. 9.30 og herre compound skyder kl. 10.30.
Resultaterne kan følges live her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/livescores.aspx
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder
Bevis på at bueskydning
er for alle!

Rejsebrev nr. 3
Stor dag for dansk bueskydning.
Der var lagt op til en masse god bueskydning onsdag den 21. aug.
Først skød compoundholdet deres kvalifikation over 72 pile og efter en blød start, hvor bl.a.
Patrick havde release problemer, kom de godt med. I et vejr der var overskyet og med kun lidt
vind, blev der skudt høje point og Stephans Europarekord blev da også slået af Sergio Pagni, Italien
der skød 714 point.
De danske skytters resultat blev:
Damsbo nr. 6 med 707 point,
Stephan nr. 18 med 701 point,
Patrick nr. 35 med 695 point.
Holdet blev samlet nr. 8.
Efter frokost var recurveskytterne kommet ud på banen, hvor de skulle afvikle deres 1/48 og 1/24
dels finaler.
Alle resultaterne kan ses her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/results.aspx
så derfor vil jeg ikke liste resultatet fra hver enkelt kamp op. Som det fremgår af resultatlisten så
tabte både Johan og Nynne deres første finale (1/48), men til stor glæde tog både Maja, Carina og
Anne Marie en sejr i deres første finale (1/48). Pigerne var ikke til at stoppe, så da 1/24 dels
finalerne var skudt stod Danmark med hele tre dame recurve skytter i 1/16 dels finalen!
Rigtig flot skydning og et stort tillykke til pigerne. Aldrig før, så vidt vides, har der været tre dame
recurve skytter med så langt, så selv om skytterne nu møder højere rangerede modstandere,
krydser vi alle fingre for at det kan blive til flere sejre til Bueskydning Danmark.
Programmet for torsdag er flg.:
Stephan og Patrick skyder 1/24 dels finale kl. 12.20. Herefter følger frokost og så skyder Carina,
Anne Marie, Maja, Damsbo og forhåbentlig både Stephan og Patrick 1/16 dels finaler fra kl. 14.50.
I alle klasser skydes der til og med semifinalerne, som efter programmer er færdig kl. 17.05.
Resultaterne kan følges live her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/livescores.aspx
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Rejsebrev nr. 2

Det danske hold til denne landsholdsopgave, World Cup 4 i Wroclaw, består af:
Recurve:
Carina R. Christiansen, Maja Jager, Nynne Holdt-Caspersen, Anne Marie Laursen
Johan Weiss,
Compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen, Stephan Hansen
Træner m.f.: Niels Dall, Gitte Karlshøj, Jakob Freil, Dan Hansen
Klokken er 7.00, det er tirsdag den 20. aug. og recurveskytterne er sammen med
lederne klar til morgenmad. Det viser sig at vi har været noget heldige med hotel
valg, for hvor mange andre skytter brokker sig over de tre andre hoteller hvor der
bor skytter, har vi absolut intet at klage over, derfor sender vi en tak til Allan
Grønkjær, over valg af hotel!
Efter busturen på en lille halv time, gør skytterne sig klar til at skyde en fuld FITA
runde. Det er fantastisk at se den store og flotte skydebane med 69 måtter, men
desværre har Danmark ikke været heldig med placeringen på skydelinjen, for med det meget
dårlige vejr hvor det både regner og blæser, ville en placering på de
første baner, hvor der er læg fra store træer, være en klar fordel, men
sådan blev det ikke.
Det er altid en lang dag at skyde en fuld FITA runde, men med konstant
regn og blæst lige frem til en time før vi var færdige, gjorde dagen endnu
længere, men skytterne brokker sig ikke, for de er fokuserede, prøver at
indrette sig efter forholdene og yder deres bedst.
Efter de 144 pile var skudt blev det til følgende placeringer:
Johan nr. 77
Maja nr. 29, Anne Marie nr. 37, Carina nr. 41, Nynne nr. 74
Dameholdet blev nr. 10 og mix-holdet nr. 20.
Alle skyder 1/48 dels finaler onsdag kl. 14.20 efterfulgt af 1/24 dels
finalen kl. 14.55.
Dameholdet skyder 1/8 dels finale på fredag kl. 9.30 imod Japan
Desværre skal mix-holdet ikke skyde finaler, da det kun er de 16 bedste der går videre.
Onsdag fra kl. 9.30 skyder compound deres kvalifikation (72pile)
og alle resultaterne kan følges her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/results.aspx
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Rejsebrev nr. 1

Det danske hold til denne landsholdsopgave, World Cup 4 i Wroclaw, består af:
Recurve:
Carina R. Christiansen, Maja Jager, Nynne Holdt-Caspersen, Anne Marie Laursen
Johan Weiss,
Compound: Martin Damsbo, Patrick Laursen, Stephan Hansen
Træner m.f.: Niels Dall, Gitte Karlshøj, Jakob Freil, Dan Hansen
Efter en behagelig kort flyvetur, søndag aften, på kun lidt over en time og en bustur på 20 min.
ankom vi alle til hotellet kl. 21.00 (Jakob Freil ankommer først tirsdag aften). Alle med godt humør,
men ikke alle med deres kufferter, Patrick fik ikke sin buekuffert! Meget tydede på at kufferten
aldrig var kommet med flyet fra København. På hotellet blev det til lidt aftensmad og så op på
værelserne.
Mandag morgen kl. 7.00 var Niels, Dan og compoundholdet
klar til morgenmad. Bussen kørte kl. 8.00, direkte til stadion
hvor der var officiel
træning og kontrol af
bueudstyr.
Efter frokost var det så
recurveskytterne, der fik
mulighed for at træne
på den officielle bane.
For alle blev det til en god gang træning, selv Patrick fik en bue
i hånden og fik skudt nogle pile.
Patrick kan dog se frem til at træne med sit udstyr tirsdag
formiddag, for buekufferten er ankommet til hotellet.
Vejret er ikke helt med os. Ganske vist blæser det ikke meget,
men det småregner hele tiden, hvilket det vil fortsætte med til
tirsdag eftermiddag.
Samtidig med at træningen var færdig var team manager
mødet også færdigt, så alle kunne tage tilbage til hotellet.
Gitte Karlshøj har haft nok at lave hele dagen, for når skytterne
ikke har været på skydebanen, har de fået behandlinger, så alle kan blev klar når det
tirsdag/onsdag går løs.
Program for tirsdag: Recurve skyder en fuld FITA runde og compound træner på træningsbanen.
Resultaterne kan følges her: http://www.worldarchery.org/en-us/worldcup/wroclaw/results.aspx
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

