YANKTON 2018 WORLD ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
14 Feb to 19 Feb 2018
Yankton, United States of America

Rejsebrev 1.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen
Mandag den 12. feb. 2018.
Las Vegas Shoot 2018 var blevet skudt færdig og 6 skytter skulle rejse direkte fra Las Vegas til Yankton. Fra
København rejste Christoffer, Martin, Simon og Dan. Det blev en rejse uden de store problemer, dog skulle
Dan lige forbi forhørslokalet, før vi var sikre på at alle kunne komme frem.
Vi ankom til Yankton mandag aften kl. 22.00, hvor Tanja stødte til. Derefter var der 1½ times kørsel i bus, så
det var en gruppe meget trætte skytter der gik i seng ved midnat. Sasha var kommet til hotellet lidt
tidligere og Sarah var strandet i Denver pga en storm, så kom først til hotellet med 15 timers forsinkelse. De
sidste 3 herre compound skulle først komme sent tirsdag aften.
Tirsdag den 13, feb. 2018:
Dagen blev brugt til træning, samt at få styr på mange praktiske ting. Så efter morgenmaden var det over
og træne. Desværre er Sasha ikke rigtig rask. Hun var sløj i Las Vegas og det er hun ikke rigtig kommet over,
men vi arbejder på sagen, så hun fik ikke trænet. Der blev trænet det meste af dagen og Sarah ankom ved
14 tiden, så hun kunne træne med. Vi fik akkrediteret og afregnet, så alle formalia er i orden.
Centret vi skyder i er kæmpe stort. Der er to store skydehaller, to store skydebaner (hvor vi skød ungdoms
VM i 2015) og flere felt baner. Til gengæld ligger det ude på landet, dog med hotellet lige op af centret.
Intet andet i nærheden, nå men vi er jo også her for at skyde med bue. Her er sne over alt og minus grader
døgnet rundt. Hotellet er fint, så alt tyder på et rigtigt godt mesterskab.
Ved dette mesterskab skal vi selv sørge for aftensmad, normalt er
aftensmaden med i hotelprisen, så vi skal hver aften ud finde noget
mad. Vi var nogle der tog den nemme løsning ved at spise på
restauranten der er ved hotellet.
Sent tirsdag aften blev det danske hold endelig fuldtallig, efter de tre
herre senior compound skytter ankom til hotellet.
Onsdag er der officiel træning, holdleder møde og åbningsceremoni.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook:
https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/

Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

YANKTON 2018 WORLD ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
14 Feb to 19 Feb 2018
Yankton, United States of America

Rejsebrev 2.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen
Onsdag den 14. feb. 2018.
Alle var samlet til morgenmad på hotellet og VM kunne endelig begynde for alvor.
Alle recurve skytter havde officiel træning om formiddagen og alle compound skytter om eftermiddagen, så
for os var der officiel træning kl. 14.00. Træningsbanen var åben hele dagen, hvilket passede Darum,
Damsbo og Stephan godt, for de havde ikke trænet de sidste to dage og skulle i gang, så imedens de
trænede tog vi andre en slapper.
Frokosten spiser vi i skydehallen, for selv om der er 64 baner er der også plads til en spise afdeling. Byen
Yankton er rigtig glade for at have VM i deres by og der vil komme mange lokale forbi og se på. På
finaledagene forventes også fint besøg af 2 senatorer og 1 guvernør. Arrangørerne har heller ikke
problemer med at skaffe hjælpere, indbyggerne bakker og hjælper til. Oven i købet har centret et antal
fangere fra det lokale fængsel, der hjælper med at passe centret og hjælpe til ved konkurrencer. De
kommer i en bus om morgenen og bliver kørt tilbage til fængslet om aftenen, hvilket betyder at der
konstant er politi til stede op centret, som i øvrigt er verdens største bueskydningscenter!
Alle compound skytter fik trænet og godkendt deres udstyr, de fik snakket med deres buevenner fra hele
verden og de føler sig alle klar til konkurrencen i morgen torsdag. Dan var til holdledermøde hvor regler og
programmet bliver gennemgået og det er også her vi har
mulighed for at komme med ris/ros til ledelsen.
Eftermiddagen blev afsluttet med en kort åbningsceremoni med
nogle taler, lige som der blev aflagt ed på fra skytterne og
dommerne om at vi vil overholde reglerne og have en fair
konkurrence.
Aftensmaden skal vi selv ud og finde i byen, men pga
Vallentindag kunne vi købe aftensmad på centret, da de fleste
restauranter i byen er godt booket. Vi spiste på centret lige efter
åbningsceremoni, så vi havde en god lang aften hvor vi kunne
lade op til torsdagens konkurrence.
Torsdag skyder alle kvalifikationen, samt individuelle 1/16 dels finaler.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook: https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Afslappet stemning mellem runderne.

Masser af presse

3 herre og 1 dame junior compound i koncentreret træning.

Simon skulle have skiftet sit loop

Alle mand til TK. Her er det Tanja
der tester pund på buen

YANKTON 2018 WORLD ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
14 Feb to 19 Feb 2018
Yankton, United States of America

Rejsebrev 3.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen. Dommer: Bjarne Standby
Torsdag den 15. feb. 2018.
Dagen startede meget roligt, for ingen compound skytter skulle skyde før efter frokost. Derfor blev det en
lang god søvn, sen morgenmad og let træning om formiddagen.
Efter frokost startede VM så for alvor. Der blev skudt kvalifikation, nøjagtig som vi kender fra danske
stævner og derefter blev 1/16 dels finalen skudt.
Alle resultaterne kan ses på Ianseo.net, men her er de danske placeringer:
Sasha: nr. 9 med 573 point. Direkte i 1/8 dels finalen
Simon: nr. 4 med 588 point. Direkte i 1/8 dels finalen
Christoffer: nr. 13 med 582 point. Vandt 1/16 dels finalen med 149-131
Martin N: nr. 19 med 576 point. Tabte 1/16 dels finale med 147-145
Tanja: nr. 1 med 594 point. Direkte i 1/8 dels finalen
Sarah: nr. 15 med 581 point. Vandt 1/16 dels finalen med 143-142
Stephan: nr. 6 med 596 point. Vandt 1/16 dels finalen med 149-133
Martin D: nr. 16 med 587 point. Vandt 1/16 dels finalen med 148-145
Andreas: nr. 19 med 585 point. Vandt 1/16 dels finalen med 147-146
Jeg vil tillade mig at fremhæve Christoffers finale sejr. Ikke fordi den blev så stor, modstanderen skød en
misser, men mere fordi Christoffer disker op med en 149 scorer, selv om der er et stort pres når man er til
VM og klassen yngste skytte (15 år), flot!

Resultaterne betyder at vi har 8 ud af 9 skytter videre til finalerne fredag, så der venter nogle meget
spændende matcher, hvor bl.a. Simon og Christoffer mødes i 1/8 dels finalen.

Fredag fra kl. 22.30 DK-tid skydes 1/8, kvart- og semifinalerne.
Resultaterne kan følges her:
http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook:
https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev 4.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen. Dommer: Bjarne Standby
Fredag den 16. feb. 2018.
Klokken blev endelig 15.30 og compound skytterne kunne komme i gang med dagens tre finaler. Vi var 8
skytter, men vi skulle kun holde øje med 6 finaler, for Sarah og Tanja mødtes ligesom Simon og Christoffer
mødte hinanden.
Resultater fra 1/8 dels finalerne:
Damsbo og Darum tabte og Stephan vandt
Sarah vandt over Tanja.
Simon vandt over Christoffer, efter shoot off.
Sasha tabte.
Resultater fra kvartfinalerne:
Stephan tabte, Sarah vandt, Simon vandt.
Resultater fra semifinalerne:
Sarah tabte og Simon vandt.

Resultaterne betyder at Simon skal skyde om GULD og Sarah skal skyde
om BRONZE. To matcher der skydes mandag aften DK-tid. Stort tillykke
til de to skytter, som sikre Danmark mindst én individuel medalje.
Holdfinaler:
Lørdag fra kl. 16.45 DK-tid skyder seniorerne kvartfinale efterfulgt af semifinale. Juniorerne skyder kl. 18.00
efterfulgt af semifinale og bronzematch.
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook: https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder
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Rejsebrev 5.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen. Dommer: Bjarne Standby
Lørdag den 17. feb. 2018.
Holdfinale dag.
Seniorerne lagde ud i kvartfinalen imod Holland. Efter to
runder var Danmark med, men for mange 9er fra
danskerne betød en sejr til Holland på 235-233.
Juniorerne startede også i kvartfinalen og deres
modstander var Mexico. De unge danske skytter var
sikker på hånden og vandt med 233-227 point.
I semifinalen mødte de USA som var seedet nr. 1. Danskerne kæmpede godt, men det
var ikke nok, for USA vandt med 234-230 point og Danmark var klar til bronzematchen
imod Canada. Det så rigtig godt ud for Danmark der var foran med et point i de første
3 runder, men i 4. runde vendte billedet og Canada kunne række armene i vejret
som bronzemedalje vindere. Flot kæmpet af de danske juniorer, som helt sikkert har
mange gode resultater foran sig!

Søndag er hviledag for compound, men mandag går det løs for Simon og Sarah:
https://www.youtube.com/user/archerytv
Resultaterne kan følges her: http://ianseo.net/Details.php?toId=3116
Følg også med på FaceBook: https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/
Med venlig hilsen
Dan Hansen
Holdleder

YANKTON 2018 WORLD ARCHERY
INDOOR CHAMPIONSHIPS
14 Feb to 19 Feb 2018
Yankton, United States of America

Rejsebrev 6.
Deltagere:
Dame junior Compound: Sasha Rasmussen
Herre junior compound: Christoffer Berg, Martin K. Nielsen, Simon Olsen
Dame senior compound: Tanja Jensen, Sarah Sönnichsen
Herre senior compound: Andreas Darum, Martin Damsbo, Stephan Hansen
Holdleder: Dan Hansen. Dommer: Bjarne Standby

Mandag den 19. feb. 2018.
GULDmedalje og ny verdensmester i herre junior compound: SIMON OLSEN fra DANMARK!
Jeg håber at rigtig mange fulgte Simons, alt for spændende, guldfinale live, og herfra skal lyde et stort
TILLYKKE med et velfortjent verdensmesterskab.

Som det kan ses af resultatlisten, så var der ingen af
skytterne der ville give sig. Skytterne fulgtes lige
indtil sidste pil, så efter 15 pile stod det lige 145-145.
I shoot off viste Simon stor koncentration, for selv om
hans pil sad i en 9er var den klart tættest midten
og Simon kunne række hænderne og buen i vejret
som vinder, hvilket først gik op for han langt inde i
frokostpausen 
Efter frokost var det Sarah der skulle op på den store
scene, for at skyde om bronze. Sarah lage flot ud og var
foran indtil de sidste 3 pile, hvor Sarah ikke kunne holde
niveau og skød tre 9er og tabte.

Med venlig hilsen
Dan Hansen

Tirsdag formiddag går turen øst på til Danmark for de fleste,
for Stephan og Tanja flyver videre til ASA stævnet i Foley.

