Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.
Rejsebrev 1
Junior compound: Sasha Rasmussen og Sune Rasmussen
Senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear, Martin Damsbo,
Patrick Laursen og Stephan Hansen
Senior Recurve: Dennis Bager
Holdleder:
Dan Hansen
Mandag den 29. feb. 2016.
Dagen var rejsedag og det blev til hele dagen! Vi mødte alle friske op
i Kastrup Lufthavn kl. 05.00, for at flyve via Istanbul til Ankara.
Vi landede i Ankara en time for sent, men det hænger vi os ikke i, for
det der interesserer os er om vi har alle kufferterne med hele turen?
Det lykkes, så efter 45 min i bus til skydebanen for at melde vores
ankomst og få papirerne i orden, kørte vi videre til hotellet hvor vi
ankom kl. 18.30.
Godt timet, for der var aftensmad kl. 19.00. Herefter havde vi et kort møde om morgensagens program og
så var det op på værelserne og slappe af, efter en vellykket rejse.
Tirsdag den 1. marts 2016.
Bip, bip kl. var 06.30 da mit vægge ur ringede, for inden bussen kører kl.
07.30 skulle jeg have et bad, spise morgenmad og pakke mine ting til en
lang dag på skydebanen.
Dagen var delt i to, så først skulle Dennis, Sasha og Sune træne og til TK
hvorefter de seks senior compound skytter kom til frokost, så vi kunne
spise sammen inden de skulle igennem sammen træning og TK.
Alt dette forløb helt uden problemer, så skytterne er klar til onsdag hvor
der skydes kvalifikation.
Inden vi tog bussen hjem var der en meget kort åbningsceremoni og
verdensmesterskabet 2016 er i gang!
Hallerne vi skyder i er enorme og der er fra arrangørernes side lagt rigtig
mange kræfter i at lavet et godt stævne til os. Det er også nogle erfarne
folk der er på og samtidig har vi en klar fornemmelse af, at sikkerheden
er helt i top. Der er mange sikkerhedsfolk og meget politi, uden det virker
overdrevent.
World Archery mener det når de siger at
der ikke må skydes med camouflage
farvede buer, så en amerikaner måtte
spray male sin bue.

De danske skytter er meget populærere, så der skal tages gruppebilleder,
som her sammen med Australien.
Følg med her http://ianseo.net/Details.php?toId=1279
hvor der er program og resultater.
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.

Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.
Rejsebrev 2
Junior compound:
Senior compound:
Senior Recurve:
Holdleder:

Sasha Rasmussen og Sune Rasmussen
Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear, Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen
Dennis Bager
Dan Hansen

Onsdag den 2. marts 2016.
Så starter verdensmesterskabet for alvor og som altid starter det med en
kvalifikationsrunde på 60 pile.
Først på skydelinjen, inden frokost, var Dennis, Sasha og Sune. Sådan en
kvalifikationsrunde er ikke meget anderledes end til ethvert andet stævne. Det gik
fint og uden problemer, måske lidt lampefeber hos de to nye på holdet, men alle var
tilfredse indtil Dennis havde problemer med sit klik. Det betød at han røg langt
tilbage og desværre helt ud af top 32, hvilket så også betød at det ikke blev til finaler
for ham.
Sasha og Sune skulle skyde 1/16 dels finaler lige efter kvalen og her viste de unge
skytter tænder. Sasha vandt med 147-141 og Sune vandt med 149-142, hvilket er ny
aspirant og kadet danmarksrekord!
Kvalifikationsresultatet blev:
Dennis nr. 35 med 559. Sasha delt nr. 12 med 570. Sune delt nr. 6 med 583.
Efter frokost skød senior compound deres kvalifikation.
Med nogle af verdens bedste bueskytter på skydelinjen, betyder det meget tæt løb,
så det gik lidt op og ned for de seks skytter, men slutresultatet blev:
Tanja nr. 3 med 586. Erika delt nr. 10 med 578. Sarah delt nr. 12 med 577.
Patrick delt nr. 4 med 595. Damsbo delt nr. 11 med 591. Stephan delt nr. 11 med
591.
Hold resultater: Damerne blev nr. 3 og herrerne blev nr. 2.
Erika og Sarah skylle skyde deres 1/16 dels finale inden arbejdsdagen var slut. Sarah vandt med 145-137,
hvorimod Erika måtte på overarbejde idet hendes match endte 143-143 og matchen skulle afgøres på shoot
off. Begge skød en 10er, men Erikas var tættest midten.
Dagens resultater betød at alle compound skytter gik videre til finalerne torsdag fra kl. 12.30 DK-tid, hvor
de tre herre lægger ud i 1/16 dels finalen, hvorefter de øvrige følger med.
Der er lagt op til en spændende dag i Tyrkiet, hvor to danskere kan mødes allerede i anden runde….
Se alle resultaterne her: http://ianseo.net/Details.php?toId=1279
Se billeder fra stævnet her: https://worldarchery.smugmug.com/Indoor-champs/ANKARA-2016
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.
Rejsebrev 3
Junior compound:
Senior compound:
Senior Recurve:
Holdleder:

Sasha Rasmussen og Sune Rasmussen
Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear, Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen
Dennis Bager
Dan Hansen

Torsdag den 3. marts 2016.
Dagen hvor skytterne til guld og bronze matcherne skulle findes, blev lidt af en øv dag for Danmark.
Med 8 compound skytter i 1/8 dels finalerne, lykkes det for Patrick, Tanja, Sasha og Sune at komme i
kvartfinalen, men desværre tabte de alle deres kvartfinale.
Naturligvis havde vi satset på nogen i semifinalerne, men selv om det ikke lykkes var der masser af
lyspunkter og spændende matcher dagen igennem.
For Sasha og Sune har det været en meget lærerrigt tur og med et resultat i top 8, bør de være stolte over
deres indsats, ved deres første internationale stævne med det danske landshold. De tabte begge til skytter
der har skudt sig i guldfinalen.
For Sarah var det tæt på, men millimeter i den afgørende
shoot off pil betød at hun tabte.
I herre compound var vi sikre på at enten Damsbo eller
Patrick ville tabe 1/8 dels finalen, for her mødte de
hinanden.
Alt i alt nogle flotte resultater scorer fra de danske skytter,
men det var bare ikke dagen hvor det gik vores vej, men
sådan er det jo med sport!
Fredag fra kl. 8.45 dk-tid skyder de to compound hold kvartfinaler, begge imod Tyrkiet, så der starter vi på
en frisk og skytter gør alt hvad de kan for at komme til at skyde om medaljer.

Der er også anden dansk deltagelse ved VM,
hvor Klaus Lykkebæk er dommer.

Se alle resultaterne her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=1279
Se billeder fra stævnet her:
https://worldarchery.smugmug.com/Indoor-champs/ANKARA-2016
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.
Rejsebrev 4
Junior compound:
Senior compound:
Senior Recurve:
Holdleder:

Sasha Rasmussen og Sune Rasmussen
Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear, Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen
Dennis Bager
Dan Hansen

Fredag den 4. marts 2016.
To medaljer til Danmark er sikret, men
først søndag den 6. marts ved vi om de
bliver af guld eller sølv!
Efter nogle forrygende og til tider meget
tætte matcher vandt både herre og dame
compound holdet deres kvartfinale og
semifinale.
Herrerne vandt først over Tyrkiet med
237-232 point og derefter med 234-233
point over Frankrig, som ellers var foran
med et point før de sidste seks pile.
Damerne vandt også først over Tyrkiet med 231-228 point og
derefter med 231-229 point over Italien, hvor det stod lige
inden de sidste seks pile.
Stort tillykke til de danske skytter, som fik stor opbakning fra
de danske supporterer.
Lørdagen kommer til at gå med noget let træning, så
damerne er klar søndag kl 13.20 og herrerne kl. 14.00 DK-tid.

Følg finaler live her:
https://www.youtube.com/watch?v=AZJwvp4iAnw
Se alle resultaterne her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=1279
Se billeder fra stævnet her:
https://worldarchery.smugmug.com/Indoor-champs/ANKARA-2016

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

Indendørs VM i Ankara, Tyrkiet
1. – 6. marts 2016.
Rejsebrev 5
Junior compound:
Senior compound:
Senior Recurve:
Holdleder:

Sasha Rasmussen og Sune Rasmussen
Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen, Erika Anear, Martin Damsbo, Patrick Laursen og Stephan Hansen
Dennis Bager
Dan Hansen

Søndag den 6. marts 2016.
En GULD medalje og en SØLV medalje blev udbyttet af søndagens finaler.
Det blev nogle meget tætte matcher, men mest
spændende blev damernes guldfinale imod Rusland.
Under det meste af matchen var damerne bag ud, men i
sidste runde blev russerne indhentet og stillingen blev
228-228 og matchen skulle afgøres på shoot off. Her var
der til gengæld ingen tvivl, Danmark skød fuldt hus 30
point og Rusland 28 point. Sikke en forløsning og jublen
kunne bryde ud. Flot af de tre damer at holde focus og
hele tiden tro på at de kunne lade sig gøre.

Herrerne lagde dårligt ud i deres guldfinale imod Italien. De kom
bagud, men fik indhentet lidt og så alligevel endte med et resultat
på 231-230 point. Der var håb og spænding lige til det sidste, for
italienerne havde en tvivlsom pil, men da den blev inde var
matchen slut og Danmark fik endnu engang sølv, som for to år
siden.
TILLYKKE til de danske landshold, som viste at de tilhører
verdenstoppen.
Jeg vil også sige tak for en rigtig god tur, hvor der til tider har være
udfordringer som vi ikke har været herrer over som f.eks. for lidt,
eller for dårlig mad. Placering af hotellet hvor ikke engang
kragerne kommer, meget ventetid o.l., men vi har samme fået tingene til at fungerer og jeg tager gerne en
tur mere om to år i Yankton, USA.
Se finalerne her:
https://www.youtube.com/watch?v=AZJwvp4iAnw
Se alle resultaterne her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=1279
Se billeder fra stævnet her:
https://worldarchery.smugmug.com/Indoor-champs/ANKARA-2016

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

