Europamesterskabet indendørs for senior/junior
Koper, Slovenien
24. – 28. februar 2015

REJSEBREV 1
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior:
Randi Degn
Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen
Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear
Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum
Holdleder:
Dan Hansen
Tre skytter mødtes i Københavns Lufthavn kl. 05.00 og de sidste seks mødtes kl.
07.00, for først at flyve til München og derefter samlet at flyve til Trieste i Italien.
Herfra kørte vi i bus i fem kvarter til Koper i Slovenien.
Vi nåede lige nøjagtig frem til hotellet, så vi kunne skifte bus og tage ud på
træningsbanen i 1½ time, for så at komme tilbage til hotellet, hvor vi skulle melde
vores ankomst. Alle papirerne var i orden og vi kunne endelig komme op på
værelserne, få pakket ud og senere få aftensmad.
Det blev en meget lang dag, så de fleste havde brug for at komme tidligt i seng.
Tirsdag: Randi og Dan skal med bussen til banerne allerede kl. 07.30 og de andre
følger senere, til en dag med officiel træning, team manager møde og
åbningsceremoni.
Onsdag: Kvalifikationsrunde for alle.
Torsdag: Individuelle finaler, samt compound herre HOLD finaler frem til og med
semifinalen.

Nyttige link ugen igennem:
Resultater:
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=801
Billeder:
http://www.archeryeurope.org/index.php/en/photogallery/category/108-koper-2015
Live streaming:

http://www.ustream.tv/channel/eaic-koper-2015

Hjemmeside:

http://www.eaic-koper2015.si/

Vi satser alle på at få en god uge med masser af flotte resultater og gode oplevelser.
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Europamesterskabet indendørs for senior/junior
Koper, Slovenien
24. – 28. februar 2015

REJSEBREV 2
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior: Randi Degn.

Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen

Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear

Holdleder: Dan Hansen

Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum

Tirsdag den 24. feb. 2015.
Officiel træningsdag, men vi er i gang.
Alle skytter fik mulighed for at træne i to timer
på konkurrencebanen, så de kunne vænne sig til
lyset og omgivelserne. Alle havde stor glæde af
dagens træning, så nu er vi helt klar til
onsdagens kvalifikationsskydning.
Åbningsceremonien var med dans og taler. Maria,
som er på sin første landsholdsopgave, var
flagbærer så bortset fra at alle taler var på tre sprog, italiensk er også obligatorisk i
denne region, var det en hyggeligt og en
god start på et stort stævne.
TK af alt udstyr var naturligvis ok, hos de
danske skytter.

Frokosten bliver indtaget på en skole i
nabobygningen, men desværre er kantinen
for lille og maden for dårlig!
Hotellet har der imod taget en del kritik til
efterretning, for da vi skulle have aftensmad, var det blevet indrette sådan at alle
skytter spiser i en afdeling af restauranten for sig selv, så landene nu kan sidde
sammen og nu var der også gratis vand/juice. Mandag måtte vi betale 20,- Euro for 9
flasker vand 
Vi er også ved at indrette os på en bustur på 25 min. fra hotel til banen. Det er
ærgerligt at vi er afhængig af busser, men sådan er det ofte.
Hilsen Dan Hansen, Holdleder

Europamesterskabet indendørs for senior/junior
Koper, Slovenien
24. – 28. februar 2015

REJSEBREV 3
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior: Randi Degn.

Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen

Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear

Holdleder: Dan Hansen

Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum

Onsdag den 25. feb. 2015.
Dagen hvor kvalifikationen
blev skudt.
I løbet af sådan en dag er
der altid op og nedturer,
men i det store hele
klarede de danske skytter
sig godt. Resultatet for
dagen er jo trods alt kun
en seedning og så lange at
resultatet rækker til en
plads i finalerne, kan alt
ske, det er set før!
Resultatet efter de 60 pile blev:
Randi
nr. 15 - 571 point
Sarah
nr. 4 - 578 point
Tanja
nr. 11 – 570 point
Erika
nr. 11 – 582 point
Maria
nr. 26 – 557 point
Martin
nr. 5 – 594 point
Stephan
nr. 12 – 590 point
Andreas
nr. 18 – 585 point
Compound hold nr. 3
Det blev en lang dag, for nogle af os kørte med første bus kl. 07.15 og vi fik
aftensmad på hotellet kl. 21.45!
Alle er videre til finalerne torsdag hvor Randi igen er først på banen, hun skyder sin
første pil kl. 09.05, compound junior kl. 12.45, compound senior kl. 15.35 og
compound hold kl. 18.25, som slutter dagen med hold finaler, til og med
semifinalerne.
Følg finaleresultaterne og se live streaming her: http://ianseo.net/Details.php?toId=801
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Europamesterskabet indendørs for senior/junior
Koper, Slovenien
24. – 28. februar 2015

REJSEBREV 4
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior: Randi Degn.

Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen

Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear

Holdleder: Dan Hansen

Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum

Torsdag den 26. feb. 2015.
Bip, bip uret ringede og kl. er 06.15 og en ny lang spændende dag er forude. Bussen
kørte med Randi og Dan kl. 07.15.
Det var finaledagen hvor alle danske skytter skulle om de eftertragtede plader i
guldfinalen.
Se alle resultaterne her: http://ianseo.net/Details.php?toId=801
Her er en opsummering af dages danske resultater:
Først på banen var Randi der skød 1/16 dels finale, hun kæmpede godt men tabte 6-4
og blev nr. 17.
Dernæst var det Sarah og Tanja i 1/8 dels finalen. Med
nogle meget flotte scorer skød Sarah sig i guldfinalen og
Tanja blev nr. 5.
Maria tabte 1/16 dels finalen og blev nr. 17. Erika blev nr.
9.
Efter shoot off som Andreas
desværre tabte blev han nr. 17.
Martin blev nr. 9. Stephan havde
fået indstillet sigtet, for med 149-150-148-149 og shoot off
er han i guldfinalen.
Compoundholdet lagde stærkt ud
imod Norge og skød 240 point og ny Europarekord! Tabte
semifinalen og skal skyde om bronze.
Desværre kom alle danske skytter ikke i guldfinalen, og
slet ikke når de som Martin og Stephan mødes i 1/8 dels
finalen, men det blev en dag hvor skytterne kæmpede så
godt de kunne, hvilket gav os nogle spændende matcher,
som skytter kan være stolte over.
Det bliver spændende at følge compound holdet fredag (kl. 14.30)
og lørdag Sarah (kl. 09.20) samt Stephan (kl. 11.20)
Følg finaleresultaterne og se live streaming her: http://ianseo.net/Details.php?toId=801
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

Europamesterskabet indendørs for senior/junior
Koper, Slovenien
24. – 28. februar 2015

REJSEBREV 5
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior: Randi Degn.

Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen

Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear

Holdleder: Dan Hansen

Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum

Fredag den 27. feb. 2015.
Eneste skytter der skulle i aktion var compound
herre holdet. De skulle skyde om
bronzemedaljer imod Slovenien.
Det blev en meget tæt match, hvor Slovenien
lage sig foran med et point efter første runde,
ud af fire. Efter anden runde stod de lige og så
tog Danmark føringen i de næste to runder, så
slutresultatet blev 233-230 point til Danmark.
Tillykke til Martin, Andreas og Stephan med
bronzemedaljen, i øvrigt samme karat som Danmark vandt ved EM for to år siden i
Polen.
Lørdag gælder det to guldmatcher først Sarah kl. 09.20 og derefter Stephan kl. 11.20.
Vær opmærksom på at matcherne måske starter før, afhængig af matcherne før.
Følg finaleresultaterne og se live streaming her: http://ianseo.net/Details.php?toId=801
Udsigt fra mit hotelværelse. Dejligt sted,
men køligt som i Danmark.
Frokosten er ikke ok.
Fredag var der pasta
og kartoffelmos, samt
noget sovs ingen turde prøve.
Speaker som
udvalgte finalematcher,
som blev speaket.
Rigtigt godt!

God træningshal.

Hilsen Dan Hansen, Holdleder
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REJSEBREV 6
Holdet til inde EM i Slovenien:
Recurve senior: Randi Degn.

Compound dame junior: Tanja Jensen og Sarah Sönnichsen

Compound dame senior: Maria Olesen og Erika Anear

Holdleder: Dan Hansen

Compound herre senior: Stephan Hansen, Martin Damsbo og Andreas Darum

Fredag den 27. feb. 2015.
Med to skytter i guldfinalen blev dagen en spændende
og god dag for os alle i Bueskydning Danmark.
Sarah lagde ud i guldfinalen for dame junior compound.
Sarah der var seedet 4 skød imod 2. seedet Lena
Meynen Degryse fra Belgien. Sarah lage flot ud med at
fører, hvilket hun også gjorde hele matchen igennem.
Sarah blev Europamester ved at vinde 146-141.
Næste guldfinale for Danmark var i herre senior
compound, hvor Stephan mødte Sergio Pagni fra Italien.
Pagni er regerende verdensmester og blev 2er
indledende, så det var noget af en opgave for Stephan.
Matchen blev meget lige, men desværre var det Pagni
der trak lidt fra og vandt guldet med 149-147 point.
Stephan vandt bronze ved EM for to år siden og en
sølvmedalje i dette selvskab er en meget flot
præstation.
Tillykke til Sarah og Stephan med medaljerne, men også
et tillykke til compoundholdet med bronze.

Lørdag aften var alle skytter inviteret til party. En
velfortjent fest som afslutning på et godt EM, inden vi
tager bussen til lufthavnen søndag kl 9.30.

Se alle resultaterne her: http://ianseo.net/Details.php?toId=801
Hilsen
Dan Hansen, Holdleder

