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Tre Guldmedalier til TIK-skytter
9-it li",rtiTiritii'.;i,. Fem skytter
fra TIK bues§dning deltog i
det internationale Grand Prix
St,ær,.ne i Bukarest. Rumæni
en. Det var de tre recurvcskyt-
ter F'rederik Sonnichsen. Mal
tin laursen og Ilandi Degn,
samt de to compountlskyttc'r
Andreas Darum og Sarzrl'r
Sonnichsen.

I modsætning tii det dår
lige danske sommerurjr blev
de fem skytter udsat for
den hedebøJge, der hærgede
Sydeuropa. Sisrtlerne måtte
kæmpe i 35-40 graders var-
me og vindstille, så der blev
dn.rkket en del vand under
turneringen, op til to liter
vand i timen pr. skytte.

Efter den indledende seed-
ningss§dning så det bedst
ud for de to compoundslrytter,

Sarah 1å nr. et både individu-
elt og i Mix-hold, og Andreas
lå nr. seks individuelt og nr.
to som en del af IIerre Com-
poundholdet. Recurvesl§tter-
nc var lidl mere beskedne, in-
c,lividuelt Iå Randi som nr. 18,
Martin var nr. 25 og Frederik
var rrr. 33. Martin var pa en
s5,wende plads med Mixholdet
og llerre Recurveholdet med
Frederik og Martin var på en
sjetteplads. Så der var store
lbrventninger til de efterl'øl-
gende linaler.

Ilecurveskytterne lagde
først ud. Her startede Fre-
derik med at vinde stn l/24
dels fina]e 6-0, hvorefter han
skulle møde nr. et lia seed-
ningsskydningen. Selv om det
så ud til at skullc blive en
ulige kamp, pressede F-rederik
sin modstander ved at lbre til

den sidste pil, desværre lyk-
kedes det ikke at vinde det
sidste sæt. så det blev i stedet
for uafglort og kampen skulle
algøres ved en shoot off, hvor
hver sl§rtte skyder en pil og
den sl§rtte der er tættest på
midten vinder. Frederik skød
en nier, men desværre skød
hans rnodstander en tier. så
Frederik tabte kampen og
sluttede på en delt 17. plads.
Martin vzrndt til gengæld sin
I / 16 dels finale, men desvær-
re tabte han den efterfølgende
I /8 dels fina1e og sluttede på
en delt 9. plads. Randi tabte
sin 1 / 16 dels finale og slutte-
de på en delt 17. plads. Både
Herre Recurve holdet med
Frederik og Martin og Recurve
Mix holdet med Martin tabte
deres kvart finaler og sluttede
som hhv. nr. seks og s)^/.

Hereftervar det compound-
s§tternes tur. Andreas vandt
sine første kampe og nåede til
kvarl finalen før han måtte se
sig bescjret. så han sluttede
som nr. otte. Til gengæld gik
han hele vejen med Herre
Compoundholdet til finalen,
som blev wrndet overlegent
med 229-216. så det var
den første guldmedalje til TIK
Bues§dning. Sarah §orde til
gengæld rent bord og l'clede al
modstand til side hele vejen til
Iinalen, som hun vandt med
et point 137-f 36, Guld medal-
je nr. to til TIK tsues§dning
var i hus. Compound Mix-hol-
det med Sarah gik også hele
vejen til finalen som blevvun-
det overlegent med 155-145,
Guldmedalje nr. 2 1il Saralr
og Guld medale nr. 3 til TIK
Bues§dning.Sarah under medalie overrækkelsen.


