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i Dansk Bueskytte Forbund 
 

 - de 25 første år 1941 - 1966 

DM 1960 i Odense. Frederikshavn Bueskytteforening 
kan skilte med den første (uofficielle) danske junior-
mester, Palle Nielsen - til venstrae.  

Ungdomsskydning anno 2014. 
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En spæd start 
Den første indikation på, at også unge men-
nesker skød med bue allerede fra den spæde 
start på bueskydningen som idræt i Dan-
mark, og før Dansk Bueskytteforbund blev 
optaget i Dansk Idrætsforbund, finder vi i 
augustnummeret 1941 af bladet 
”Bueskytten” – forløberen for det blad vi i 
dag kender som BUESKYDNING. 
 

Ved et arrangement på Aarhus stadion i an-
ledning af Aarhus Byjubilæum deltog 20 
bueskytter fra Aarhus Bueskytteforening og 
”Buen” Aarhus. Der blev skudt til to skiver, 
og efter den indledende skydning faldt 10 
skytter fra. I slutkampen stod den drabelige 
dyst mellem den 13-årige Knud Forsberg og 
Ove Eriksen, som dengang gik for at være 
landets bedste bueskytte. Resultatet blev da 
også, at Ove Eriksen gik af med sejren. 
Senere i samme blad, oktober 1941 berettes 
om en 16-årig René Hansen, som vinder en 
handicapskydning i Aarhus Bueskyttefor-
ening - udregnet på gennemsnit af 10 kon-
trollerede skydninger. 
De første mange år er det dog noget spora-
disk, hvad angår bueskydning for unge men-
nesker. Det foregår mest på klubbasis. 
 

Det første at finde vedrørende en mere orga-
niseret juniorskydning er i et referat fra en 
generalforsamling i Frederikshavn Bueskyt-
teforening i bladet Bueskydning fra april 
1942, som i går ud på, at man påtænker at 
oprette både en dame- og en juniorafdeling. 
Hvad juniorerne angik, skulle det have alle 
betingelser for at kunne realiseres - hvor-
imod en dameafdeling mødtes med nogen 
skepsis. Bestyrelsen ville arbejde videre med 
sagen. 
Fra Silkeborg meddeles i samme blad maj 
1942 - også fra en generalforsamling - at 
medlemstallet var 31 seniorer og hele 11 ju-
niorer. Faktisk et noget atypisk eksempel på 
interessen for juniorskydning i foreningerne 
så tidligt. 

Ved en afslutningsskydning i Odense blev 
der skudt over afstanden 35 m, og målet var 

Ungdomsskydning i Dansk Bueskytte Forbund – 
de første 25 år 

Danmarks yngste bueskytte anno 1941, 
Knud Forsberg, Aarhus Bueskyttefor-
ening. Foto var udlånt af dagbladet De-
mokraten. 

en and - malet og i naturlig størrelse. Oluf 
Voldsgaard (nr. 2 fra venstre) opnåede tre 
træffere i fem skud. Han var klubbens yng-
ste medlem, og er trods sine kun 11 år inde-
haver af syv mesterskaber, en vandrepokal 
til ejendom samt en mængde andre sølvpræ-
mier. 
Samme Otto Voldsgaard havde i februar 
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1942 senere æren at indvie Odense Bueskyt-
teforenings nye skydebane på Odense Skyt-
tekreds bane på Nyborgvej ved at afskyde 
den første pil. 
  

Faxe Ladeplads Bueskyttelaug åbnede sæso-
nen 1942 med en skydning på Strandvejsen-
gen, hvori deltog 22 skytter. (Formentlig en 
søndag, hk). Damer og juniorer henvises til 
onsdage… 
Fra Silkeborg Bueskyttelaug berettes om en 
konkurrence 14. juni 1942 mellem Silke-
borg, Vejle, Aarhus Bueskytteforening samt 
Bueskytteforeningen ”Buen” Aarhus, hvor en 
Sv. Aage Mortensen fra Silkeborg vinder ju-
niorklassen. Og damerne skød i deres egen 
klasse for første gang! 
 

Juniorskydning bliver for første gang officielt 
nævnt på forbundsplan ved forbundsmødet i 
forbindelse med DM den 1. august 1942. 
Her nævner formanden Poul Nielsen, at man 
har sonderet terrænet vedrørende optagelse i 
Dansk Idrætsforbund – henset til den frem-
gang bueskydningen i Danmark havde un-
dergået. Et af argumenterne var, at man nu 
havde udøvere i alle aldersklasser fra 15 år 
og opefter. 
 

Rekordbestemmelser 
Ved årsskiftet 1942-43 giver formanden i 
decembernummeret 1942 en opsummering 
af årets begivenheder, samt han opridser 
planer for fremtiden. Heriblandt at bestyrel-
sen vil udarbejde bestemmelser for rekorder, 
og at disse vil blive offentliggjort i 
”Bueskytten”. 
På et bestyrelsesmøde februar 1942 blev be-
stemmelser vedrørende danmarksrekorder 
vedtaget. Det var hensigten, at en fast rubrik 

i Bueskytten til stadighed skulle oplyse om 
rekorderne. 
Bestemmelserne blev refereret i aprilnum-
meret 1943. Der kunne sættes rekord i både 
lang- og kort ronde samt samlet for begge 
ronder. I første omgang kom de til at gælde 
kun for herrer senior. Damer og juniorer var 
ikke nævnt. 
Man skulle faktisk helt hen til juni 1947, før 
rekorderne for damer blev annonceret. Dan-
marksmesteren fra 1946, Astrid Troelsen 
stod for både lang- og kort ronde samt totalt. 
Den første officielle danmarksrekord findes i 
øvrigt gengivet i juninummeret 1943. John 
Møller, Københavns Bueskyttelaug bliver no-
teret for 517 point på den korte ronde. For-
mentlig præsteret i en korrespondance-
match, København - Sandviken i Sverige ju-
ni 1943. Rekorden bliver slået umiddelbart 
derefter af Ejner Tang Holbæk, Hørsholm 
Bueskyttelaug - Danmarks kommende første 
verdensmester (1946). Rekorden lyder nu på 
548 point. 
 

Det første nr. af DBSFs officielle blad, BUE-
SKYDNING udkommer 1. juli 1944. Samtidig 
medfølger en ”Vejledning for foreninger” på 
fire sider indeholdende diverse regler og be-
stemmelser. Herunder bestemmelser for offi-
cielle rekorder. Rekorder anerkendes for den 
tids FITA-ronde på både lang- og kort ronde 
samt på de forskellige afstande for både her-
rer og damer. Juniorerne er fraværende! 
I en senere vejledning fra 1946 kundgøres, 
at i alt 18 forskellige rekorder er at notere. 
Herrer + damer. Og igen lang- og kort ronde 
samt totalt. Endvidere de enkelte afstande. 
Juniorer stadig ikke nævnt. 
 

Præmievinderne ved en afslut-
ningsskydning i efteråret 1941. 
Et foto fra Odense Bueskytte-
klub Bueskytten aprilnummeret 
1942:  
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Jysk Mesterskab 
Ved Silkeborgs generalforsamling marts 
1943 oplystes det, at medlemstallet var 27 
aktive – heraf 6 juniorer. 
Det jyske mesterskab i 1943 fandt sted i Sil-
keborg 15. august, og i indbydelsen nævnes, 
at der - i lighed med sidste år – ville blive lej-
lighed for juniorer at deltage i egen klasse 
om et særligt juniormesterskab. JM skulle 
skydes over både lang- og kort ronde. Junio-
rerne dog kun kort ronde. Startafgiften beløb 
sig til 2 kr. Der var ingen rabat for juniorer… 
I det efterfølgende referat fra JM bemærkes, 
at ikke mindre end 9 juniorer deltog med 
C.E. Samleben og René Hansen, begge Aar-
hus Bueskytteforening, som de bedste. 
Også året før havde 5 juniorskytter deltaget i 
JM på den korte ronde. Da de unge skytter 
startede deres skydning om eftermiddagen 
samledes publikums opmærksomhed om 
dem. Silkeborgskytten Sv. Aa. Mortensen 
udmærkede sig ved at skyde 303 point - 
hvilket var betydelig mere end mange af de 
deltagende seniorer. 

Kort ronde: 
Ansigtet på 50 m var 10-delt 122 cm. 
35 m, 10-delt ansigt på 80 cm. 
25 m, 45 cm ansigt, 5-delt med pointværdi 1-5 
samt et sort centrum 5 cm i diameter og point-
værdi 6. 
30 pile på tre afstande, 50 m, 35 m og 25 m. 

Talenter i Aarhus 
Aarhus Stiftstidende havde 
Sct. Hansaften 1943 arrange-
ret en sportsopvisning, ”De 
Unge Talenters Dag”. Aar-
husklubberne Aarhus Bue-
skytteklub og foreningen 
”Buen” var blevet opfordret til 
at deltage ved at afholde en 
Robin Hood-skydning mellem 
klubbernes juniorer. Erik 
Forsberg, Buen, Verner Niel-
sen, AaBK og C.E. Samleben, 
AaBK var de tre bedste. 
Sidstnævnte vandt kl. E ved 
en anden indbyrdes match 
mellem de to klubber 26. juni 
på Viby stadion med 340 po-
int – i dyst også med senio-
rer. 
 

Også ”Viking” Esbjerg beret-
ter om juniorer. Ved klubme-
sterskabet i september 1942 
deltog tre juniorer på. En på 
11 år, Hans Berthelsen, som 

vandt og to på hver 14 år. Hans Berthelsen 
vandt ligeledes en juniormatch over 15 træ-
ningsaftener. Som præmie modtog han en 
”smukt forarbejdet” bue af snedker, Aa-
gaard. To af juniorerne havde også erhvervet 
et bronzemærke. 
Efterhånden er der flere foreninger, som 
melder om skydning for de unge. Ved køben-
havnernes klubmesterskab 1943 deltog i 
hvert fald en junior. Også Frederikshavn og 
Silkeborg melder om juniorer ved deres 
klubmesterskaber. I Aarhusmesterskabet 
mellem de to Åarhusklubber skydes en juni-
orkonkurrence. René Hansen og C.E. Samle-
ben nr. 1 og 2. 
 

Juniorer til drøftelse 
På et hovedbestyrelsesmøde august 1944 
orienterede formanden om DM for juniorer. 
Ifølge Dansk Idræts Forbunds love kunne et 
sådant kun arrangeres af specialforbundene. 
Han foreslog, at juniorer kun kunne deltage 
i det kalenderår, hvor de fyldte 16 år. Grun-
det det ”ringe antal” juniorer udsatte man 
spørgsmålet til næste møde. 
Den besked fik deltagerne også på det efter-
følgende årsmøde i forbindelse med DM i Kø-
ge. Man var endvidere indstillet på, at der 
skulle være et minimumskrav for deltagelse 
lydende på 350 point på en kort ronde. 
Ved det jyske mesterskab i Aalborg deltog 
fem tre juniorer. Nr. 1, 2 og 3, Erik Forsberg, 
”Buen”, C.E. Samleben Aarhus og P.H. Sei-
fert, Aalborg nåede henholdsvis 209-, 181- 
og 106 point. Så der var stadig langt til de 

DM 1946: Ejnar Tang-Holbek, Hørsholm, lang ronde + tota -, A.H. Trom-
borg, Aarhus, kort ronde - Astrid Troelsen, Næstved,  lang ronde + total og 
Ellen Svendsen, Frederikshavn,  kort ronde.  
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350 point. Det skal dog nævnes, at Aalborg 
ifølge referatet på dagen var hjemsøgt af en 
”brandorkan”. 
Så jo. Medens man i forbundet diskuterer 
for og imod juniorskydning, skyder disse nu 
rask væk ved både klubmesterskaber og re-
gionsmesterskaber. Det kan man jo så tæn-
ke lidt over… 
 

I et læserbrev i april/maj nummeret 1945 
refererer en unavngiven person fra en 
unavngiven forening om juniorskydningen i 
hans forening: 
”I starten gik det strålende med drengeafde-
lingen”. (Pigerne var endnu ikke i tankerne, 
hk). 
”De ældre skytter deltog i instruktionen og 
ledelsen af drengene, og det første mester-
skab optog sindene i lang tid før afholdelsen. 
Hvorefter det kun gik tilbage med interessen”. 
 

Brevskriveren forestiller sig forskellige årsa-
ger såsom dalende interesse hos de ældre 
skytter, drengenes forventninger som ikke 
holdt osv. Han spørger videre, om det er for-
bundet, som er for ungt til at tage vare på de 
unge – ved bl.a. ikke at udfærdige regler spe-
cielt for disse. 
En kommentar fra redaktionen i samme nr. 
går på, at man ”fuldt ud forstår indsenderens 
hjertesuk”, og opfordrer foreninger med juni-
orafdelinger at meddele deres erfaringer med 
sådanne. 
 

Damer til DM 
På et bestyrelsesmøde forud for Forbunds-
mødet 1945 blev det vedtaget, at damer 
skulle kunne deltage ved DM uden særlige 
betingelser – dog kun et forbundsmester-
skab. DIF-medaljerne lå længere ude i frem-
tiden. Juniorer blev ikke nævnt! 
Der deltog da også kun to ”modige” damer, 
som det senere blev nævnt i referatet. De to 
modige damer var Martha Larsen, Frederiks-
sund og Edith Petersen, Odense. Til gengæld 
deltog hele 8 damer ved JM samme år – for-
uden fire juniorer. 
Samme Marta Larsen præsterede umiddel-
bart efter DM at skyde et resultat som udlø-
ste guldmærket. Redaktøren mente i øvrigt, 
at resultatet var verdensrekord… 
I 1946 kåredes i Aalborg den første officielle 
kvindelige danske mester, efter at man hav-
de opnået DIF’s anerkendelse. Astrid Troel-
sen fra Næstved vinder foran 6 andre kvin-
der. 
Der skulle gå en del år endnu, før også juni-
orerne kunne skyde om et DM! 
 

I mellemtiden fortsatte en del foreninger med 
at berette om deltagelse af juniorer i deres 
klubmesterskaber. Ligesom disse også var 

med ved især jyske og sjællandske mester-
skaber. 
Bl.a. blev Knud Erik Petersen, Aarhus klub-
mester 1946 på kort ronde med 372 point. 
 

Der spores dog en vis stangnation desangå-
ende sidst i 1940-erne. Således melder Holte 
Bueskyttelaug fra generalforsamlingen i 
1947 om et forsøg på at starte en juniorafde-
ling. Man havde arrangeret en aften med 
filmfremvisning og foredrag på hotellet og 
inviteret elever fra gymnasiet og kommune-
skolen. Der mødte kun 6 elever, og bare en 
enkelt syntes at være interesseret. Hvorefter 
man skrinlagde planen! 
Til gengæld havde man i Aarhus drøftet juni-
ortræning, evt. i samarbejde med spejder-
korpsene. Det var meningen, at laugets med-
lemmer skulle stille sig til rådighed som in-
struktører. 
Også i Frederikshavn meldes om juniorer – 
og damer! I alt 32 frederikshavnere dyrker 
nu denne udmærkede idræt… 
 
På forbundets bestyrelsesmøde maj 1947 
drøftes spørgsmålet om juniorer på officielt 
plan:  
”Juniorspørgsmålet blev drøftet. Det oplyses, 
at enkelte foreninger havde forsøgt med at 
oprette juniorafdelinger. Resultatet var imid-
lertid ikke strålende, og forbundet mente - 
specielt med henblik på den vanskelige mate-
rialesituation – at tiden ikke var moden til et 
fremstød i denne sag. Men forbundet er na-
turligvis villig til at bistå med råd og vejled-
ning, såfremt der er foreninger, der ønsker at 
arbejde for sagen.” 
Vedrørende materialesituationen skal man 
erindre, at der mange år efter krigen var im-
portforbud af adskillige varer samt valuta 
restrektioner, og først langt op i 1950-erne 
lettedes situationen. 
 

Uanset den officielle holdning var der dog 
stadig juniorskytter – selvom der var langt 
imellem. Ved JM 1947 deltog f. eks. tre skyt-
ter fra Brøns(!) En Chr. Jensen vandt kort 
ronde med 396 point. 
”De er stof i denne unge skytte, og med en 
god læremester vil man sikkert høre godt nyt 
fra ham med årene”. 
Således i referatet. I resultatlisten var der 
ikke plads til juniorerne… 
Typisk var det fra diverse klubmesterskaber, 
som den gang blev refereret i forbundets 
blad, at juniorerne blev omtalt. 
 

Spørgsmål og svar 
I februar 1948 udsender forbundet et spør-
geskema vedrørende foreningernes gøren og 
laden, for at man kan danne sig et indtryk 
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over, hvad der rører sig i foreningerne. Og 
for at foreningerne kan lære noget af hveran-
dre.18 foreninger (ud af 32 - april 1948) sva-
rer på de 12 spørgsmål – hvoraf nr. 7 går på, 
om man har juniorskytter. 
11 foreninger svarer nej: Middelfart, Maribo, 
Nr. Aaby, Rønne, Hørsholm og Søborg.  Køge 
svarer nej, da alle de unge i byen er fodbold-
gale! Roskilde hvde haft en juniorafdeling, 
men har nu sløjfet den. Frederikshavn har 
dårlige erfaringer med juniorafdelingen. I Vi-
king har man kun haft ”sorg og ulejlighed” 
med juniorerne. Nakskov har haft - men… 
I 7 foreninger er der juniorer: I Holte har 
man en juniorafdeling, som blev startet i for-
året 1947 og nu består af syv medlemmer. 
”Pilen” Odense har få juniorer, og i Næstved 
kan man mønstre syv unge. Lyngby svarer 
bare ja, mens Brøns melder om 8 juniorer. 
Aalborg bemærker, at de længe har haft en 
juniorafdeling. I Amager lader man juniorer 
og damer deltage på lige fod. 
Ingen tvivl om, at man i de fleste foreninger-
ne mangler den ”kultur” der skal til, for at 
beskæftige sig med de unge. En kultur som 
det nok tager længere tid end de 7-8 år at 
opbygge. 
 

Stagnation 
Fra 1947 til omkring 1951 ser det ud til at 
der indtræder en vis stagnation hvad angår 
juniorskydning. I hvert fald er det meget 
spredt med omtale af disse. Én af årsagerne 
hertil kan være, at man på et tidspunkt op-
fordrer foreningerne at afkorte deres refera-
ter fra generalforsamlinger og klubmester-
skaber. Man var nødt til en overgang at re-
ducere forbundsbladbladet til kun fire sider 
om måneden grundet økonomi – frem for at 
sætte prisen op. Juniorerne var stadig lavt 
prioriteret ude i foreningerne! 
Men de var der dog. Bl.a. ved JM 1949 del-
tog fem juniorer. Tre fra Aalborg og to fra 
Aarhus. Og ved et stævne i Aalborg omtales 
en Kurt Jensen i kl. F med et flot resultat. At 
placere de unge skytter i kl. F i resultatli-
sterne - en begynderklasse - gør, at de er 
svære at identificere i resultatlisterne, med 
mindre de blev omtalt i teksten, hvilket ikke 
altid er tilfældet. 
Et resultat, som bliver omtalt, er fra septem-
ber 1950. En 16-årig Ole Ipsen fra Amager 
præsterer på 50 m en serie på maksimum 
54 point på 6 pile. Centrum på 50m skiven 
var dengang en 9ér! Godt nok under træ-
ning, men… 
Vejle melder om en fugleskydning sidst i 
1950 med deltagelse af juniorer – heriblandt 
en pige, Karen Bredegaard, som i dyst med 
Peter Jessing Lund måtte se sig distanceret 
efter tre piles omskydning. 

Børns leg med bue og pil 
Under denne overskrift beskæftiger for-
manden for forbundet, Poul Nielsen sig 
april/maj 1951 med en omsiggribende 
trend blandt unge drenge. Politiet har ud-
sendt forbud mod børns farlige leg med 
bue og pil, som har afstedkommet flere 
ulykker, og forbundet har ved flere lejlighe-
der gennem pressen udsendt advarsler 
desangående. 
Poul Nielsen mener, at årsagen til miseren 
kunne ligge i, at der for tiden i biograferne 
vises flere bueskyttefilm i Robin Hood-
stilen. (Faktisk var filmen om Robin Hood 
med Errol Flynn i hovedrollen min allerfør-
ste farvefilm, som jeg så sammen med min 
far først i 1950-erne. Filmen var faktisk fra 
1938, men kom først til Danmark længe 
efter krigen. Min interesse for sporten bun-
der sikkert heri…) 
Nå, men Poul Nielsen slår til lyd for, at den 
tid ikke er fjern, hvor man vil kunne opta-
ge drenge som juniormedlemmer i klubber-
ne. ”Det er dem vi skal bygge for fremtid 
på”, skriver han. Han er dog klar over, at 
foreningerne skal være rustet til at tage 
imod de unge, og at det kræver, at der er 
voksne til stede, som kan undervise de un-
ge og holde justits. Samt hvad der er mere 
vigtigt: ”Der må ikke ske ulykker i en bue-
skytteforening!” Han opfordrer foreninger, 
som modtager juniorer, at lade høre fra sig 
om hvordan man gebærder sig. 
Juni 1951 refereres en notits fra Lolland 
Falsters Stiftstidende, om at man i Nykø-
bing F vil søge at danne en bueskyttefor-
ening, som udelukkende skal bestå af sko-
leelever fra 13 år og til gymnasiet. En tidli-
gere bueskytte, Styring Nielsen har taget 
initiativet hertil – netop for at undgå den 
farlige leg på offentlig vej. 

Poul Nielsen, 

formand for 

Dansk Bueskyt-

te Forbund 

1941 - 1952. 
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Skaf nye medlemmer 
Under denne overskrift tager J.P. fra Hille-
rød i april/maj 1951 bl.a. emnet juniorer op 
i et indlæg i BUESKYDNING. Jens P. Hansen 
oplyser, at han på SBSU´s møde i marts rej-
ste spørgsmålet – dog uden at få ret megen 
tilslutning. Han tror imidlertid fuldt og fast 
på, at der findes mange drenge(!), som vil 
dyrke vor idræt, og at man skal tage skridtet 
fuldt ud og tage den som 12-årige, og ikke 
vente på, at de bliver 16 år. Disse skal dog 
have bedre betingelser end at skyde på de 
lange ronder. Ham plæderer for at indførsel 
af særlige afstande og evt. skyttemærker for 
aldersklassen. 
Han er klar over, at det vil være et stort an-
svar og koste mange anstrengelser, ”men jeg 
tror på, at det i det lange løb betaler sig. Det 
er jo ungdommen, som skal føre vor idræts-
gren videre”. 
 

Debat om juniorer 
For om muligt at sætte gang i debatten om 
juniorskydning, henvender Poul Nielsen sig 
til det svenske forbund, Henry Kjellson, som 
på det tidspunkt er præsident for FITA, for 
at få et kendskab til hvordan man der hånd-
terer de unge bueskytter. Bl.a. havde man i 
starten skudt på for lange afstande, men 
havde nu sat afstanden til 30 yards (meter?) 
og på et 122 cm ansigt. Man havde ingen 
minimumsalder, og kontingentet var ca. det 
halve af seniorernes. 
Fra Gentofte Bueskyttelaug melder man sig i 
debatten. Formanden, Gunnar Albertsen er 
en driftig mand. Foruden mange andre gøre-
mål for klubben og for forbundet har han 
(klubben) oprettet en afdeling for piger og 
drenge. 
”Vi har juniormedlemmer på andet år, og er 
meget glade for dem. For tiden (juli 1951) har 
vi syv – to piger og fem drenge i alderen 11-
15 år. Aldersgrænsen har vi set gennem fing-
rene med, men vi tager dem ikke yngre end 
10 år. De betaler 2 kr. i kontingent om måne-
den, men er kontingentfri om vinteren, da vi 
desværre ingen vinterbane har. Vi lader juni-
orerne skyde en særlig kort ronde over af-
standene 40- 25- og 15 m, som har vist sig at 
passe til deres fysik og buernes styrke. Deres 
buer af træ eller stål er fra 28 til 35 pund. In-
struktionen tager jeg selv mig af. Desuden 
giver jeg dem vejledning i buens bygning og 
pilenes og strengens fremstilling. Strengene 
laver de selv på vor maskine, hvorved de på 
den måde sparer penge. Det glæder os, at 
juniorernes forældre også er meget interesse-
ret, og det giver også dem lyst til at prøve. 
Jeg mener, at optagelsen af juniormedlemmer 

i foreningerne rundt i landet, således vil med-
føre flere seniormedlemmer”. 
 

En fremsynet mand, denne Gunnar Albert-
sen, som i øvrigt var blevet udpeget som én 
af to landsdelsinstruktører – for Sjælland. 
Ifølge en notits i Roskilde Tidende på samme 
tid påtænker man i Roskilde Bueskyttelaug 
at oprette en juniorafdeling. Man kan blot 
henvende sig til formanden, Holger Hansson 
eller komme til træningen onsdag og fredag 
aften eller søndag formiddag. 
 

Det går trægt… 
Trods ovenstående anstrengelser, er der ikke 
meget at berette om vedrørende juniorernes 
aktiviteter i forbundets blad de næste år.  
Problemet bunder formentlig i, at man fra 
officiel side ikke har overskud til at formule-
re et koncept for de unges aktiviteter – sam-
tidig med at kun få foreninger tænker i de 
baner. Der er også muligt, at nogle af de un-
ge bliver placeret i kl. F - som var begynder-
klassen og som kun skød kort ronde - og 
dermed ikke identificerbare som juniorer. 
Helt sporadisk kan nævnes, at i Aalborg i 
november 1951 deltager en 10-årig Ole An-
dersen for første gang i et stævne – en fugle-
skydning. ”Det udviklede sig til en manne-
dyst blandt de unge skytter”. 
Amager Bueskyttelaug har april 1952 besøg 
fra det svenske samt fra det øvrige Sjælland 
til en terrænskydning. Tre juniorer er nævnt 
i resultatlisten - herunder én svensk. 
En undtagelse fra reglen er, at Gentofte den 
11. juni 1952 afholder et stævne kun for ju-
niorer. Det er faktisk det første arrangement 
overhoved kun for juniorer, som vi støder 
på. Skydningen går over to korte ronder – 35 
m, 25 m og 15 m. der deltog 11 juniorer i 
alderen 12 – 14 år. 
I Vejle nævnes to deltagere i juniorklassen 
ved et stævne maj 1952. Heraf faktisk en pi-
ge, Rita Nielsen fra Odense! 
At man dog i forbundet er obs. på problemet 
fremgår af beretningen ved forbundsmødet 
1952: ”Udvalget, der arbejder med junior-
spørgsmålet, havde af forskellige grunde ikke 
kunnet afslutte sit arbejde og fremkomme 
med forslag til mødet. Udvalget fortsætter sit 
arbejde og håber inden længe at fremkomme 

med forslag”. Ifølge referatet havde ingen 
kommentarer til emnet! 
Først i april 1953 meddeler forbundet, at 
man har truffet bestemmelse derom: 
”Juniorer må kun skyde kort ronde og damer-
nes lange ronde. Hvorvidt en junior må skyde 
den lange dameronde, må i hvert enkelt til-
fælde afgøres af foreningens formand, da det-
te må være afhængigt af den pågældendes 
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fysik og det materiel, han anvender. Juniorer 
kan opnå bronze- og sølvmærker efter de 
sædvanlige point. Guldmærket kan ikke op-

nås af juniorer”. (Formentlig fordi det kun 
var for langrondeskytter, hk). 
Ved et stævne i Fredericia august 1952 del-
tog juniorer i to klasser. En Viggo Hansen på 
kun 15 år havde bedste resultat blandt juni-
or- og begynderklassen kl. F og blev nr. 5 af 
samtlige 38 skytter! 
Også i 1952 meldes om enkelte juniorer ved 
stævner i Roskilde, Hillerød og Helsingør. 
 
I juni 1953 var der startet en ny forening i 
Aabenraa med hjælp af folk fra Haderslev. 
13 interesserede meldte sig med det samme 
på mødet – heraf 7 drenge og endnu flere 
forventedes. Det var i øvrigt en gængs taktik 
på den måde at udbrede buesporten i lan-
det. At bestående foreninger fungerede som 
”fødselshjælpere” i nabobyerne og anbefalet 
af forbundet! 
Ved det jyske mesterskab 1953 i Frederiks-
havn deltog efter resultatlisten i hvert fald 
fem juniorer. Disse blev sågar nævnt i refe-
ratet i BUESKYDNING i julinummeret: ”Hos 
juniorerne lagde man straks mærke til Ib Sø-
rensen fra Vejle, der sammen med klubkam-
meraten Arne Uth førte hele vejen fra start til 
mål. Disse unge skytter præsterede noget af 
det helt rigtige, og vi spår vist ikke meget galt, 
når vi forudsiger, at de i løbet af nogle år vil 

være at finde i den jyske elite”. Ib Sørensen 
vandt med 792 point foran Arne Uth med 
720 point. Samme Ib Sørensen er senere på 
året noteret for 1088 point ved et stævne, 
som er foreningen Jydens i Ringkøbing før-
ste. Og igen i Vejle opnå han - nu i klasse 3 
sammen med damerne - 1298 point. Det no-
teres, at han kun er syv point efter den jyske 
rekord for damer. Han blev desuden fugle-
konge i Vejle det år. 
 
I løbet af 1953 melder bl.a. følgende forenin-
ger om juniorer en eller flere gange ved di-
verse stævner og klubmesterskaber: Aalborg: 
Eigil Aagaard 651 p, Haderslev: Leo Mathia-
sen 249 p, Fredericia: Viggo Hansen, 1179 
p, Ib Sørensen, 1124 p, Aalborg: Eigil Aa-
gaard, 651 p og Gentofte. 
1954 stævne i Fredericia: Igen Viggo Han-
sen, Fredericia, 1237 p og Ib Sørensen, Vej-
le, 1078 p. 
 

Udmelding fra forbundet 
Det er symptomatisk, at deltagelsen af junio-
rer i diverse skydninger er noget tilfældigt. 
De unge kommer og går, og den kultur, der 
senere skulle vokse frem – at unge sagtens 
kunne skyde med bue – var endnu ikke i 

sigte. Årsagen hertil kunne være, at man i 
foreningerne ikke var indstillet på at afse tid 
og kræfter på sagen og ikke mindst mangel 
på anvendelige materialer. 
I forbundet var man heller ikke indstillet på 
at fremme sagen. På et bestyrelsesmøde 
marts 1954 forelå et forslag fra Nyborg om at 
gøre noget ekstra for sagen og at lade junio-
rer deltage ved DM på dameronden. 
”Dette mener man ikke kan lade sig gøre, da 
man i forvejen må holde stærkt igen for ikke 
at deltagerantallet til DM bliver for stort. Juni-
orsagen har i øvrigt ikke den store betydning 
for bueskydning, som Nyborg tillægger den. 
(Medlemstallet taler i øvrigt for sig selv). Det 
viser sig i praksis, at juniorer er alt for ustabi-
le, interessen varer kun kort – dog med få 
undtagelser”. 
Man påpegede videre i referatet, at det var 
vanskeligt for foreningerne at skaffe senio-
rer, der havde tid til at påtage sig ansvaret 
med at holde opsyn på skydebanen. Derud-
over var økonomien i de relativt små forenin-
ger ikke til det. Man henviste desforuden til 
de af forbundet trufne bestemmelser fra 
april 1953. 
”Av for den!” Det havde lange udsigter… 
 
Trods ovenstående melder Aabenraa maj 
1954 om fire lovende juniorer, og ved Jysk 
mesterskab samme år deltager igen Ib Sø-
rensen, Viggo Hansen sammen med en Sv. 
Svensson. Ib Sørensen betegnes nu som me-
get lovende og han rykker op i seniorklassen 
til næste år. De unge var også med i et stæv-
ne i Fredericia. Jyllands Bueskytte Union 
var i øvrigt den eneste union, som ifølge re-
sultatlisterne havde deltagelse af juniorer 
det år i deres mesterskaber. Et par unge del-
tager i en fugleskydning i Gentofte. 
 
1955 var året, hvor man på det internationa-
le bueskytteforbunds kongres i forbindelse 
med VM i Helsingfors vedtog FITA-ronden på 
144 pile. (Den ronde som sidste år (2013) 
blev nedgraderet, således at OL-ronden blev 
førsteprioritet). 
Sekretæren for DBSF, C.O. Vaaben Hansen 
orienterede derom i augustnummeret. Der 
skulle udarbejdes ny klasseinddeling og nye 
pointsatser for bueskyttemærkerne, og han 
opfordrede foreningerne til straks at begynde 
at skyde den nye ronde, da den ville blive 
obligatorisk ved unionsmesterskaberne samt 
DM. Der var ingen retningslinjer for juniorer! 
JM blev dog skudt efter den gamle ronde 
med deltagelse af fire juniorer. En Tonny 
Larsen nåede 920 point - 13 point bedre end 
bedste dame. 
På forbundsmødet ved DM samme år var 
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kontingentet til forbundet til debat. Man 
vedtog at beholde de hidtidige satser: 2 kr. 
for voksne og 1 kr. for juniorer… 
 
Ellers er det er ikke ofte, at juniorer bliver 
nævnt i hverken de officielle meddelelser fra 
forbundet eller i foreningernes indberetnin-
ger først og midt i 1950-erne. En af årsager-
ne kan være, at juniorerne ”gemmer” sig i de 
forskellige klasseskydninger - bl.a. bruges 
laveste klasse 7 til begyndere og formentlig 
juniorskytter. I hvert fald vides, at Jørgen 
Tang Holbæk, Østerbro - en nevø til Ejnar T. 
Holbæk - i et stævne i Gentofte deltager net-
op i kl. 7. Heller ikke i Vinterskydningen, 
som nu foregår på både 25 m og 15 m, næv-
nes juniorer. Dog optræder der en juniorer 
ved den første officielle FITA-ronde på Fyn 
ved Pilen, Odense maj 1956 samt to af slag-
sen fra Aabenraa og Viborg ved JM samme 
år. 
Med optagelse af den nye FITA-ronde skulle 
der udarbejdes mærkesatser, og på et besty-
relsesmøde april 1956 besluttes bl.a., at pi-
ger og drenge kan erhverve mærker. For at 
opnå et bronzemærke skulle der opnås 400 
point for de 144 pile. Juniorerne skulle for-
mentlig skyde på damernes afstande, hvilket 
ikke er nærmere præciseret. 
 

Opblødning… 
Ved forbundsmødet i forbindelse med DM 
1956 i Nyborg blev der fra SBSU efterlyst en 
speciel juniorronde på f.eks. 50, 40 og 30 m 
med særlige regler for at opnå sølv- og bron-
zemærker. Forslagsstilleren mente, at det 
var en gene for juniorskytterne at skyde 
sammen med damerne. 
Bestyrelsen erklærede sig meget interesseret 
i forslaget og anmodede SBSU at komme 
med et konkret forslag inden udgangen af 
februar 1957. 
Førnævnte Jørgen Tang Holbæk indbyder 
sammen med Østerbro Bueskyttelaug til en 
klasseskydning for alle juniorer på Emdrup 
Søgaard, Keldsøvej. Der udsættes en præmie 
i hver klasse, og startafgiften beløb sig til 2 
kr. Indbydelsen slutter med håbet om at se 
alle juniorkammerater til dette det første 
stævne af sin art. 
Desværre kom der ikke en eneste tilmelding 
fra udefra, så man afholdt i stedet for et 
klubmesterskab for de 8 unge skytter. Der 
blev skudt på 50 m, 35 m og 25 m – altså 
den gamle korte ronde. Bedste skytte opnåe-
de 427 point og den sidste kun 36 point. Det 
nævntes, at alle var begyndere fra samme år 
og at vejret var meget dårligt – deraf de rela-
tivt dårlige resultater... 
Juniorerne havde haft besøg af en journalist 

fra Socialdemokratens ”Miniavisen”, hvilket 
resulterede i en pæn artikel samt et par fo-
tos. 
Ved Glostrups jagt- og terrænskydning del-
tog seks juniorer – tre under og tre over 12 
år. Også i Rønne deltog en ung skytte, Hol-
ger Kürstein i en terrænskydning - (ja, ja!). 
Han var ved at blive opslugt i en mergelgrav 
under opsætning af skiverne. Heldigvis var 
far, Egon i nærheden, så det blev bare til en 
våd sok. Holger placerede sig i øvrigt foran 
den kvindelige danske rekordholder på den 
gamle lang- og kort ronde, Birthe Sørensen – 
hvilket han stolt berettede om flere år efter! 
 
I DBSFs blad, november og december 1956, 
refereres et forslag til internationale regler 
for ”Jakt- og Fältskytte” udarbejdet af for-
manden for det svenske Fältskytteforbund.  
Et omfangsrigt materiale som omhandler al-
le aspekter faget henhørende – herunder og-
så juniorregler: En bueskytte er junior, når 
han eller hun ikke er over 16 år. En junior må 
ikke deltage i mesterskaber, før han eller hun 
er fyldt 14 år. I visse stævner og mesterska-
ber, bør juniorerne opdeles i to klasser; yngre 
og ældre. Som ”yngre juniorer” betragtes den, 
der ikke er over 14 år. 

Forslaget var i engelsk oversættelse udsendt 
til samtlige lande under FITA, og man regne-
de med, at det blev vedtaget, evt. med enkel-
te ændringer. Man havde dog endnu ikke 
taget stilling til forslaget i DBSF, og det var 
altså ikke officielt godkendt endnu. 
 

Forbundet træder i karakter 
På et i øvrigt righoldigt bestyrelsesmøde fe-
bruar 1957 blev også ”juniorspørgsmålet” 
drøftet. Et udarbejdet forslag gik ud på, at 
sætte aldersgrænsen til 18 år, og skydeaf-
standene skulle være 60 m, 50 m og 30 m 
med 122 cm ansigt på 60 m og 50 m og 80 
cm på 30 m. Forslaget ville blive behandlet 
på det kommende forbundsmøde. (Man må 
gå ud fra, at der skulle skydes 36 pile på 
hver afstand, hk). 
Men allerede i majnummeret kommer så et 
uddybende reglement med bl.a. inddeling i 
fire klasser samt pointsatser for sølv- og 
bronzemærker. Inddelingen blev for kl. 1 
over 600 p. Kl. 2 500 p. Kl. 3 300 p. og kl. 4 
under de 300 p. Det ses dog ikke efterfølgen-
de, at klasseinddelingen blev benyttet ret 
meget – måske fordi antallet af juniorskytter 
rundt om i foreningerne var forholdsvis lille. 
Den mest skelsættende bestemmelse var 
dog, at juniorer fik mulighed for også at sky-
de om et dansk mesterskab: 
 Danmarksmesterskaber og distriktsmester-
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skaber afholdes i lighed med seniormester-
skaber. For at kunne deltage i Danmarks- og 
distriktsmesterskaber må juniorer være fyldt 
14 år. (Nærværende paragraf træder først i 
kraft, når der et sådant antal juniorer, at det 
vil være forsvarligt at afholde mesterskaber-
ne. Indtil videre afholdes kun distriktsmester-
skaber). 
Derudover blev det officielt med juniorrekor-
der – både for hver af de tre afstande samt 
totalt. Og juniorer må kun skyde under op-
sigt af en seniorskytte med mindre særlig 
tilladelse er givet af den pågældendes for-
ening. 
Under overskriften ”Junior-spørgsmålet” har 
Johs. Hansen fra Østerbro Bueskyttelaug et 
engageret indlæg i julinummeret 1957, hvor 
han varmt opfordrer foreningerne til at påbe-
gynde et juniorarbejde. Han påpeger, at det 
er de unge, som er fremtidens bueskytter, 
der skal føre arbejdet videre. Han appellerer 
til de mange, som gennem årene har haft 
glæde og fornøjelse af at dyrke bueskydning, 
at påtage sig et arbejde for de unge og for 
bueskydningen. Han fremhæver, at i Sverige 
og i England og mange andre lande har de 
store ungdomsafdelinger, og mener, at det 
også kan gøres her! 
 
Ved årets JM deltog 3 juniorer. En Kaj Brun 
Kristensen fra Viborg, 745 point, blev frem-
hævet som et stort talent. Sjællandsunionen 
afholdt Begyndermesterskab 1. september 
samt mesterskab for juniorer med deltagelse 
af 6 juniorer fra Hillerød, Køge, Fr. Sund og 
Østerbro. Bent Jørgensen, Hillerød vandt 
med 414 point. 
De første bronzemærker erhverves af i alt 6 
juniorer fra Køge, Aarhus og samt to fra bå-
de Gentofte og Viking Esbjerg. Og lidt senere 
endnu tre bronzemærker; to fra Fr. Sund og 
en til Østerbro. 
 

Gennembrud - og juniorrekor-
der 
1958 er året, hvor det lysner. Juniorerne 
deltager i Vinterskydningen for første gang – 
i hvert fald i egen juniorklasse. 8 af slagsen 
fra Jylland. Samt en enkelt fra Rønne - i 
klasse 7! Der var den gang, da Vinterskyd-
ningen blev afviklet på fem på hinanden føl-
gende søndage i februar og marts. Man rej-
ste nok ikke så meget på vinterferie i 1958. 
Desværre kan de unges resultater ikke ses 
ud af den endelige resultatliste. Om det er 
fordi, de er blevet indplaceret i klasserne, 
eller man har bortskåret dem af pladshen-
syn i bladet, er ikke til at se. 
Jylland havde endvidere egen udgave af Vin-

terskydningen hvori fire juniorer deltog. 
På et bestyrelsesmøde i sjællandsunionen 
blev det vedtaget, at juniorer kunne indgå i 
tremandsholdene i den kommende sjæl-
landsturnering udendørs. 
I maj afholder Gentofte et fødselsdagsstævne 
med 91 tilmeldte skytter – herunder i hvert 
fald fem juniorer, som nu er rykket op i 
klasserne 2, 3 og 4. Vinder blandt de unge 
blev Jørgen Tang Holbæk fra Østerbro. Det 
blev han også ved et stævne i Glostrup med 
fem juniorer. 
 

Jørgen Tang Holbæk nævnes specielt, fordi 
der for første gang offentliggøres juniorrekor-
der i BUESKYDNING. Det sker i juli numme-
ret 1958, og samme Jørgen besidder dem 
alle fire: På 60 m 181 p, 50 m 263 p, 30 m 
261 p og total 7o5 point – alle sat den 15. 
juni. Man skal her huske på, at det er med 
36 pile på hver afstand og der på 50 m sky-
des på 122 cm ansigt. 
Jørgen T.H. er også den første, som opnår 
sølvmærket for juniorer, mens nu i alt 16 
har skudt sig til bronze. 
 

I Rønne på en generalforsamling diskuterer 
man oprettelse af en juniorafdeling – efter 
henvendelse fra forældre hvis poder skyder 
med bue på gader og stræder. Man er klar 
over, at det er en stor opgave at påtage sig. I 
efterfølgende nr. beretter Haderslev om deres 
drengeafdeling og syntes, at arbejdet er det 
værd. Et par af de unge har købt svenske 
stålbuer, men man efterlyser billigere mate-
riel. 
Sidst på året ser der ud til, at der er gang i 
den i Sønderjylland. Både ved Aabenraas (7 
- inkl. en pige) og Haderslevs (5) klubmester-
skab deltager unge skytter. Og ved Sjælland-
mesterskabet deltager 8 juniorer fra Hille-
rød, Nykøbing og Køge. 
Ved årets slutning har 21 unge opnået bron-
zemærke. 
 

DM med juniorer 
Det generelle billede i årene 1959 og 1960 
er, at der deltager juniorer ved både klubme-
sterskaber og andre stævner samt Vinter-
skydningen – specielt i de store unioner Jyl-
land, Sjælland og København. Jørgen T.H. 
præsterer at slå sin egen rekord på 60 m 
med 27 point til nu 208 point ved et stævne 
i Glostrup maj 1959. ”Forbedringen er fak-
tisk formidabel”, noteres det i BUESKYD-
NING. 
 

I august 1960 annoncerer forbundet i en 
meddelelse, at man udskriver et officielt DM 
for juniorer – under forudsætning af mindst 
10 unge stiller op. Juniorpiger var også vel-
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komne! Nr. 1, 2 og 3 præmieres med 
”koggerplader”. Dog kunne juniorer, som 
havde opnået dispensation for de almindeli-
ge juniorregler og havde deltaget som senio-
rer i et officielt stævne, ikke starte ved DM 
for juniores! 
 

I referatet fra DM, som altid i BUESKYD-
NING var meget udførligt de år, fik juniorer-
ne også deres plads: ”Juniorerne, der for før-
ste gang i vor historie stillede op til et DM, vir-
kede i første omgang befriende nerveløse og 
tog det hele fra oven og nedad som del leg, 
det rettelig burde være, og det udartede på en 
harmløs og ubetænksom måde derhen, at de-
res livsglæde og skydelyst gav større genlyd 
over pladsen end deres medskytter på senior-
siden kunne kapere. Men efter henstilling om 
at nedstemme tonen til de nærmeste omgivel-
ser hørte man ikke andet end godt fra den 
side!  
(Ja, ja! Små 20 år uden ungdom på skyde-
linjen. Man skulle lige vende sig til…) 
Desværre var det betingede tal, 10 deltagere 
ikke nået, og det var synd for de fem, som 
stillede op, og det var synd for ham, som 
vandt sit mesterskab, fordi det ”kun” blev 
uofficielt – men det kan forhåbentlig rettes til 
næste år. 
Juniorerne fortsatte i tavshed deres indbyr-
des opgør, men ret hurtigt sørgede Palle Jen-
sen for, at interessen i nogen grad fusede af. 
Dertil var han for overlegen for hans mod-
standere. Han nåede på falderebet sit me-
sterskab. 14 dage efter DM blev han 18 år og 
er således seniorskytte. 
 

Desværre er kun de tre første nævnt i resul-
tatlisten: Palle Jensen, Frederikshavn 595 p, 

DM 1960 i Odense. Frederikshavn 
Bueskytteforening kan skilte med den 
første (uofficielle) danske juniorme-
ster, Palle Nielsen. Her ved siden af 
Lillian Clausen og Helge Jørgensen, 

begge Odense. 

Martin Christensen, Viborg 503 p og Kurt 
Mørk, Haderslev 483 p. Og kun jyder - hvil-
ket var lidt underligt, da mesterskabet fore-
gik i Odense, hvorfor man kunne have for-
ventet, at også Sjælland, som ellers var akti-
ve på juniorsiden, ville have været repræsen-
teret... 
Året fortsatte med stævner og klubmester-
skaber med deltagelse af de unge. Bl.a. et 
juniorstævne i Glostrup med 9 deltagere og 
begyndermesterskab i Gentofte også med 
juniorer. I Glostrup havde 
”radiofonien” (Danmarks Radio, hk) været til 
stede og lavet et interview med de unge, som 
skulle sendes i et program ”Sporten kalder”. 
Ved udgangen af året havde 6 skytter er-
hvervet sølvmærke og 33 juniorer bronze-
mærke, og rekorderne på 30 m og totalen 
havde fået et nyk opad ved en Poul Karlsson 
fra Haderslev til henholdsvis 286 p og 719 p. 
 

I sin nytårsappel i januarnummeret 1961 
beskæftiger formanden C.O. Vaaben-Hansen 
sig bl.a. med ungdommen. Han mener, at 
man i foreninger og unioner ikke i tilstræk-
kelig grad er åbne over for de unge. Selvom 
han er klar over, at det det kræver anskaffel-
se af de rigtige rekvisitter, samt at der skal 
være en dygtig ledelse, som kan sætte ind 
med vejledning. ”Vi må gøre os klart, at bue-
skydningens fremtid står og falder med til-
gangen af ungdommen”.  
Man kunne så måske klandre forbundet for, 
at de unge i Vinterskydningen måtte nøjes 
med at skyde i seniorklasserne på lige fod 
med de voksne skytter… 
 
Året går med de obligatoriske begivenheder 
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og juniorerne deltager med vekslende hyp-
pighed. Bl.a. Har Lyngby deltagelse af 8 del-
tager i tre(!) klasser, og 6 juniorer skyder ved 
et stævne af en nyetableret klub, Rødding. 
Flere andre foreninger har også unge på re-
sultatlisten. 
Til det kommende DM annonceres, at der nu 
”kun” skal deltage 6 damer og 6 junior før 
mesterskabet bliver officielt! Der er håb for-
ude. I Kolding deltager 11 juniorer i juli må-
ned. Faktisk den klasse med flest deltagere. 
Så, jo! 
Ved årets DM i Vejle deltager 9 juniorer - 
herunder en ”pige-junior”, M. Jørgensen fra 
”Pilen” i Odense. som det er nævnt i resul-
tatlisten, med Ole Friis Knudsen fra Haders-
lev som vinder. Desværre indeholder bladet 
ikke noget foto af den første ”officielle” juni-
ordanmarksmester. 
 

Det er nu mere reglen end undtagelsen, at 
der deltager unge skytter ved diverse stæv-
ner og mesterskaber. 
Ved et bestyrelsesmøde i Sjællands Bueskyt-
teunion først på året 1962 blev et forslag om 
at indføre 70 m også for juniorer diskuteret, 
således at disse på lige fod med de voksne 
også kom til at skyde 144 pile. Ved et stæv-
ne i Glostrup Kr. Himmelfartsdag gjorde 
man så et forsøg, hvor fem juniorer deltog. 
Men det var ikke mange point, der blev sco-
ret på 70 m den dag. Dog opnåede Alfred 
Jørgensen, Frederikssund i juniorklasse tre 
129 point. Også ved stævner i Aarhus og 
Lyngby ses det af resultatlisterne, at man 
skød på fire afstande i juniorklassen. 
I en meddelelse fra Lyngby, som skulle stå 
for årets DM, annonceres, at juniorerne 
skulle skyde på damernes fire afstande – alt-
så 144 pile. Men der var man nok for tidligt 

 DM 1962. Poul Thorhauge, 
Silkeborg, Lillian Clausen, Paw 
og John Larsen, Lyngby. 

ude. For i resultat liste fra samme DM ses 
det, at der blev skudt efter DBSFs gældende. 
Altså på 6o-, 50- og 30 m. En silkeborgskyt-
te, Poul Thorhauge vinder over syv andre 
unge med endnu en pige-junior. Han opnår 
735 point og ny dansk rekord. (229, 245 og 
261 point). Husk her på, at de 245 point på 
50 m er skudt på 122 cm ansigt… 
 

Så rykker det… 
Ved årsskifter 1962-63 glæder den nye for-
mand, Ejnar Tang-Holbæk sig bl.a. over en 
10 % tilgang af nye medlemmer samt en del 
rekordforbedringer – også hos damer og ju-
niorer. 
 

1963 er året, hvor der for første gang forelig-
ger mulighed for juniorer at deltage i udlan-
det. Det er det svenske forbund, som indby-
der til ”juniortävling” i anledning af det sven-
ske Riksidrottsforbunds 60 års jubilæum. 
Der skal skydes i to klasser piger og drenge, 
og deltagerne må ikke være fyldt 19 år. Pro-
grammet er for drengene den hjemlige dame-
ronde på 144 pile, mens pigerne ikke skal 
skyde 70 m og altså kun 108 pile. 
Man har til hensigt fra forbundets side at 
sende en junior til stævnet og opfordrer de 
unge mennesker til at intensivere træningen. 
Samtlige foreninger, som har juniorer, der er 
så godt skydende, at de kan komme i be-
tragtning, skal indsende licenskort og resul-
tater fra samtlige stævner fra året før. Den 
junior, som bliver sendt til Sverige, deltager 
på forbundets regning. 
Men på det tidspunkt er man i foreningerne 
ikke helt med på ideen. I hvert fald må man i 
næste nr. efterlyse reaktioner fra foreninger-
ne. Og hvis ikke der kommer flere refleksio-
ner, må man desværre melde afbud. 
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Dog i juninummeret fremgår det, at en 
Frank Larsen fra Glostrup ”kaster glans over 
dansk bueskydning”, hvor han bliver nr. 3 
blandt 17 andre herrejuniorer fra Sverige og 
Finland med det flotte resultat 1041 point. 
En svensker vinder med 1083 point. Han er 
bedst på både 60- og 50 m. Der deltog to pi-
ger, som efter resultatlisten at dømme allige-
vel også skød på 70 m! 
I referatet nævnes det, at Frank i telegram-
met hjem ikke nævnte noget om antal point, 
men da det blev nævnt i radioavisen, be-
gyndte telefonerne at gløde… 
Ved en foregående udtagelsesskydning i maj 
mødte Frank to andre juniorer, Alfred Lar-
sen, Frederikssund og Bent Henriksen fra 
Helsingør. Frank satte tre nye rekorder ved 
den lejlighed på 70- og 60 m samt totalt. 
 

Frank giver selv en beretning om turen til 
det svenske i et senere nr. BUESKYDNING. 
Af den kan man læse, at han blev sendt af 
sted uden leder fra Havnegade og ankom til 

Frank Larsen, Glostrup er den første junior, som delta-
ger i en officiel begivenhed udenlands. Læg mærke til 
hans skydestil, som meget ligner den, der doceres i 
dag. 

Malmø kl. 21.35, hvorfra han skulle med to-
get nordpå – faktisk små 700 km.  Han an-
kom næste dag ved middagstid til Bollnäs, 
hvor konkurrencen skulle foregå dagen efter. 
Frank måtte selv opsøge et cafeteria i byen 
for at spise aftensmad, da der ikke var re-
staurant på hotellet. Han beretter kort om 
skydningen – at han bl.a. på 60 m skød det 
samme som den svenske rekord, 293 point. 
Franks serie: 222, 293, 245, 281 og total 
1043. 
Han blev dog modtaget i Havnegade mandag 
morgen af sekretæren for forbundet, Ib 
Hrouda-Rasmussen samt formanden for 
Glostrup, Erling Pedersen med blomster og 
hilsen fra forbundet… 
 

Vinterskydningen 1963 skydes efter ændre-
de regler. Fremover skydes der kun på 25 m, 
og foreningerne indskærpes, at det er på 60 
cm ansigt og ikke på det 80 cm, der bruges 
på 30 m! Derudover går skydningen over syv 
omgange mod før fem, og kun de fem bedste 
tæller. Derudover skal damer og juniorer 
deltage på lige fod med seniorer, men i deres 
egne klasser. Damerne opdeles i pulje A og 
B, mens alle juniorer kun skyder i den sam-
me. 111 seniorer, 13 damer og 8 juniorer 
fuldfører. I juniorklassen vinder en Bent 
Hendriksen fra Helsingør med 2162 point - 
gennemsnit 432 p for de fem bedste serier. 
Før omtalte Lis Jacobsen bliver som eneste 
pige nr. 5 med et gennemsnit på 375 point. 
De bedste 17-18 årige i dag skyder jo nogle 
flere point. 
Bedre materiel og bedre træning (?) 
 

Rekorderne over den nye juniorronde - iden-
tisk med dameronden – bliver så offentlig-

gjort for første gang i juninummeret: 
Bemærk forskellen på antal point på 50 m 
efter den gamle og ny ronde – 122 cm og 80 
cm ansigt. Grunden til at Frank Larsens re-
sultater (222, 293, 245, 281 og total 1043) 
ikke figurerer på rekordlisten bunder i, at 
han lige akkurat var fyldt 18 år før skydnin-
gen. Hans resultat bliver dog rosende omtalt 
i formandens beretning ved årets forbunds-

Rekordlisten efter den gamle juniorronde er at læse sidste gang i majnummeret 1963: 
 

60 m: 219 p, Bent Hendriksen, Helsingør 09.10.62. 
50 m: 263 p, Jørgen Tang Holbæk, Østerbro 15.06.58 (122 cm ansigt). 
30 m: 286 p, Poul Karlsson, Haderslev 07.08.60. 
Total: 736 p, Poul Thorhauge, Silkeborg 02.09.62. 

70 m: 194 p, Frank Larsen, Glostrup. 
60 m: 229 p, Bent Hendriksen, Helsingør. 
50 m: 192 p, Frank Larsen, Glostrup. 
30 m: 286 p, Poul Karlsson, Haderslev. 
Total: 871 p, Frank Larsen, Glostrup. 
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møde på Bornholm og igen i hans nytårshil-
sen januar 1964. 
Ved udgangen af året er rekorden på 70 m 
forbedret til 228 point ved den nye dan-
marksmester Bent Henriksen samt rekorden 
totalt ved en anden helsingørskytte, Erik 
Madsen, til 987 point. Den øgede tilgang af 
juniorskytter kan nu også ses af resultater-
ne. 
 

Det generelle indtryk er, at der nu deltager 
juniorer i stort set alle stævner, klubmester-
skaber og unionsmesterskaber. Og ved årets 
slutning har de første 9 opnået guldmærket. 
Men endnu er juniorerne ikke kønsopdelt, 
hvilket kunne være medvirkende til, at piger 
stadig er en sjælden vare. 
Ved årets DM med Rønne Bueskytte Laug 
som arrangør deltager dog lidt skuffende 
kun 5 juniorer – igen med frk. Lis Jacobsen 
(nr. 4) som eneste pige. (Ja, der er langt fra 
Danmark til Bornholm. Faktisk længere end 
fra Bornholm til Danmark, hk…) 
Nå, til gengæld bliver der sat to nye rekorder 
ved Bent Henriksen (Hendriksen?) - den nye 
danmarksmester - fra Helsingør på 70 m 
med 228 p og en ny skytte, Kjeld Mogensen 
fra Rønne på 30 m med 292 point. I referatet 
bliver rekorderne samt frk. Lis´ præstation 
nævnt: ”Fremhæve vil vi også gerne junior-
skytterne, der her afslørede de rigtige takter. 
Og det gælder ikke alene mesteren, men alle 
deltagerne i den afdeling. Noget af det mest 
imponerende var lille Kjeld Mogensens nye 
30 m rekord, og Lis Jacobsens pæne resulta-
ter som pigejunior. Med slige juniorer er DBSF 
godt hjulpet fremover”. 
 
Vinterskydningen 1963-64 har rekorddelta-
gelse på både senior-, dame- og juniorsiden. 

 

DM 1963 i Rønne: Bent Henriksen, Hel-

singør, Grethe Østergaard, Nykøbing og 

Pan Helle Sørensen, København  

23 juniorer er med fra første omgang. I alt 
deltager omkring 200 skytter fordelt på to 
”puljer” for damer, 8 klasser fra ”Elite” til 
klasse 7 for herreseniorer og en enkelt juni-
orklasse. 26 foreninger deltager i holdskyd-
ningen. Reglerne er endnu engang ændret 
derhen, at der nu skal skydes 2 x 36 pile 
mod før kun 2 x 30. Afstanden stadig 25 m. 
Der skal skydes 10 omgange, hvoraf de 7 
bedste tæller. 
19 juniorer fuldfører, og Erik Madsen fra 
Helsingør vinder med 4059 point – 353 point 
mere end nr. 2 for de 7 omgange. For lige-
som at sammenligne med dagens resultater 
svarer det gennemsnitlig til 483 point for 60 
pile pr. omgang. Godt nok på 25 m og med 
et 60 cm ansigt, men erfaringsmæssigt sva-
rer det rimeligt godt til 18 m med 40 cm. an-
sigt. Og ja. Der er endnu et stykke vej til vor 
tids bedste ungdomsskytter. (Materiel og 
træning?) 
Efterfølgende blev der i foråret 1964 skudt 
en afslutning på Vinterskydningen i 
Hørsholmhallen med de otte bedste herrer 
og de fire bedste damer. Juniorerne måtte 
ikke være med. Skydningen blev i øvrigt be-
tegnet som et ”uofficielt danmarksmester-
skab” indendørs. Og som sådan formentlig 
forløberen for det vi ser i dag med DM for 
både senior og ungdom. 
Også Jyllands Bueskytteunion afholdt in-
dendørs mesterskab i 1964 med 58 deltage-
re – heraf 3 juniorer. 
 

Fremgang overalt 
I januarnummeret 1964 meddeler forbundet, 
at man har modtaget en invitation fra Sveri-
ge til BALTIC ARCHERY JUNIOR CHAMPI-
NONSHIP i Malmø i juni måned. Der kan 
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deltage fire piger og fire drenge i hver sin 
klasse. Forbundet har forventninger om, at 
det ville være relevant for drengene, men for 
pigerne kunne det jo nok knibe. Så: ”Gå i 
skarp træning allerede nu, og vær med i kon-
kurrencen om pladserne på holdet i Malmø”. 
Senere bliver det annonceret, at skydningen 
er flyttet i til august, og at også seniorer kan 
deltage, men at deltagerantallet ikke må 
overstige 10 inkl. juniorer. 
PÅ et bestyrelsesmøde kundgøres det, at 
ungdommen beslaglægger fire pladser, og 
andre interesserede må henvende sig. Disse 
skal dog have en vis skydefærdighed! 
I julinummeret meldes nu om kun tre junio-
rer, og andre interesserede - både herrer og 
damer - må henvende sig inden den 10. juli. 
Derefter kan der ikke læses mere om det 
stævne. Formentlig kom man ikke af sted til 
det svenske. Hvad der gik galt, er ikke til at 
vide, men det kunne tænkes, at der et sted i 
systemet sad nogle med ”røde” ører. Retfær-
digvis kan det også hænge sammen med, at 
man ugen før skulle arrangere Nordisk Me-
sterskab i Lyngby, hvilket af både skytter og 
forbund måske blev prioriteret højere. Men 
lidt synd for de unge skytter, som ikke skul-
le deltage ved NM. 
 
Sjællands Bueskytte Union offentliggør fe-
bruar 1964 ”Årets Rangliste” for sjællandske 
skytter efter et specielt pointsystem, hvor 
DM og sjællandsmesterskaber vejer tungest. 
Endvidere ekstra point for resultater for da-
mer og juniorer over 900- og 800 p. Tre juni-
orer er på listen med de to helsingørskytter, 

Bent Henriksen og Erik Madsen som nr. 1 
og 2. Lis Jacobsen, Paw nr. 3. 
Unionen omtaler samtidig den fremgang i 
resultaterne de sjællandske skytter har præ-
steret – herunder 4 seniorrekorder, 3 dame-
rekorder og hele 7 juniorrekorder. Alle sam-
men sjællandske rekorder! 
Ved et fødselsdagsstævne i Lyngby i juni 
præsterer førnævnte Erik Madsen hele 5 nye 
danske rekorder, hvilket bliver noteret af re-
daktøren af bladet: ”… og ved et stævne i 
Lyngby kom det ventede gennembrud. At det 
blev så voldsomt, havde man vel ikke ventet, 
men Erik er så godt skydende, at ikke mange 
af vore seniorer kan holde ham stangen. Det 
må ønskes, at han holder sin standard med 
henblik på de kommende år – sikken en tri-
umf at have overfor vore udenlandske ven-
ner/konkurrenter. Hold fast, Erik, og lykke 
til!” Eriks rekorder: 70 m 249 p. 60 m 276 p. 
50 m 263 p. 30 m 314 p. og total 1102 po-
int. En forbedring på hans egen tidligere re-
kord på hele 115 point! 
SBBU udtager frk. Lis Jacobsen til damehol-
det i matchen mod Skåne, og hvis man kan 
formå svenskerne også arrangere en junior-
match, bliver det med de to fra Helsingør. 
 
Bornholms Bueskytteunion modtog besøg 
fra deres svenske venner i Karlshamn i pin-
sen, hvor 5 svenske og 3 bornholmske juni-
orskytter deltog. Bornholmerne måtte se sig 
slået af en svensker med mere en 100 point. 
De tre bornholmere blev nr. 2, 3 og 4. 
Senere på sæsonen genbesøger man venner-
ne i Karlshamn, hvor de bornholmske junio-
rer når nye højder med tre danske rekorder. 
Af i alt 30 juniorskytter bliver Bent Mogen-
sen nr. 1 med totalt 1081 p. Undervejs bliver 
det til nye danske rekorder på 60 m med 
286 p og på 30 m med 316 p. Lillebror Kjeld 
tog sig af 70 m med 252 p, også dansk re-
kord. 
 
Ved årets DM i Aarhus deltager 10 juniorer 
med skytter fra Helsingør og Rønne i spid-
sen. Erik Madsen fra Helsingør vinder over 
Kjeld Mogensen, Rønne og sidste år mester, 
Bent Henriksen, også Helsingør. Undervejs 
må rekorden på 50 m lade livet. Kjeld skyder 
266 p, tre point højere end Erik Madsens 
små tre måneder gamle notering. 
I referatet noteres det nu ikke mere som en 
overraskelse:  
”At juniorerne også ved dette stævne satte ny 
dansk rekord nævnes kun for en ordens 
skyld, for det er jo slet ingen sensation fra 

deres side.”  Og videre: ”… hos juniorerne 
udspandt der sig den traditionelle nådesløse 
kamp mellem Erik Madsen, klubkammeraten 

Kjeld Mogensen, Rønne Bueskytte Laug midt i 1960-
erne. Foto af dagbladet Bornholmerens fotograf. 
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Bent Henriksen og de to Mogensen´er fra 
Rønne, og det tør nok siges, at der ikke blev 
givet ved dørene i denne lejr. Det er pragtfuldt 
at se den ildhu og interesse, disse unge men-
nesker går til opgaven med. Legen ved kam-
pen ligefrem stråler ud af dem, men deres 
omhu med sigte og aftræk kunne og burde 
danne skole hos mange seniorskytter.  Læg 
mærke til dem – her er virkelig noget at lære.” 

Havde der været holdskydning i juniorræk-
ken, havde Helsingør vundet med 2921 po-
int over Rønne med 2906 point. 
 

Ved Sjællandsmesterskabet deltog de tre 
stærke juniorer fra Helsingør, hvor vinderen 
Bent Henriksen nu var 135 point bedre end 
vinderen i dameklassen. Hvor i øvrigt frk. Lis 
Jacobsen blev nr. 2 med 873 p. – 71 point 
bedre end hendes debut ved DM som senior-
dame. 
Københavns Bueskytte Union fejrede sit 25 
års jubilæum med en skydning i oktober, og 
trods køligt vejr og modvind(!) fuldførte 51 
skytter – med junior Bent Henriksen, Helsin-
gør, som i dagens anledning skød i kl. A og 
vandt skydningen foran flere af de etablere-
de seniorer. 
Det må formodes, at ungdomsskydningen 
nu blev taget alvorligt både hos foreninger, 
unioner og forbund! 
 

1965 - efter 25 år 
Formanden Ejner Tang Holbæk betegner i 
sin nytårshilsen til foreninger og medlem-
mer, at fremgangen i dansk bueskydning 
har været eksplosiv. Specielt fremhæver han 
de unge skytter: ”… man må have lov til at 
glæde sig over ungdommens fremstormen. 
Man skal vare sig for at spå, men fortsætter 
vore juniorskytter i det gode spor, de har 

Danske mestre 1964: 
Flemming Jensen, Silkeborg, 
Anne Jørgensen, Odense og 
Erik Madsen, Helsingør. 

brugt i 1964, ligger der endog mange triumfer 
og venter forude…” 
 

Vinterskydningen er nu blevet så omfatten-
de, at man i bladet kun nævner de fem bed-
ste i hver klasse, hvorfor det ikke er muligt 
at spotte juniorskytterne – som åbenbart og-
så er indplaceret i klasserne. Til gengæld 
fremgår de ved JM indendørs i Vejle, hvor 
fire randersskytter og en fra Skive deltager. 
Bent Gindesgaard fra Randers bliver jysk 
juniormester med 541 point. (Omregnet til 
60 pile, 460 point). 
Det uofficielle DM indendørs – afslutning på 
Vinterskydningen var igen uden juniorer. 
 

I aprilnummeret inviteres til international en 
korrespondance FITA-match over ”DUBLE 
AMERICAN ROUND” - det vi kender som 900
-ronden. Bare med 60 pile på hver afstand. 
Det fremgår ikke, om det var 180 pile på én 
gang eller om der blev skudt over to omgan-
ge. Men juniorerne var med. To piger og 20 
drenge fra så eksotiske lande som Indonesi-
en, New Zealand og Australien. Kjeld Mogen-
sen, Rønne blev nr, tre blandt drengene med 
1050 point. Fem danske drenge deltog. 
Svenskerne vandt holdskydningen med godt 
100 point til Danmark. 
 

Samme Kjeld Mogensen skød ved et stævne i 
Rønne i maj over de tre bestående rekorder 
på 60 m, 50 m samt total. Resultaterne kun-
ne ikke godkendes som rekorder, da kun 
skytter fra Rønne deltog. Ved en tilsvarende 
skydning senere på sommeren nåede Kjeld 
1153 point totalt - som heller ikke kunne 
godkendes. Kjeld markerede sig de efterføl-
gende år, som en af Rønnes allerbedste bue-
skytter. Desværre omkom han under en ferie 
på Cypern i 1975 på toppen af sin formåen. 
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Også ved JM 1964 blev der fotograferet: Flemming Jen-
sen, Silkeborg vandt både JM og DM det år.  
Grethe Tanggaard, Randers og junior John Petersen, 
Vejle måtte ”nøjes” med JM!  

stående. Men det er en helt anden historie… 
Ved JM, SM og BM skyder juniorerne nu ly-
stigt med, som de gør ved langt de fleste an-
dre stævner og mesterskaber. Også i Sjæl-
lands dyst med broderfolket i Skåne, hvor de 
to fra Helsingør, Erik Madsen og Erik Poul-
sen banker svenskerne. 
 

Ved DM i Hillerød deltager 10 juniorer, og 
Bent Gindesgaard fra Randers vinder foran 
Kjeld Mogensen, Rønne og Erik Poulsen, 
Helsingør. I referatet i BUESKYDNING hen-
rykkes referenten over den ”ubarmhjertelige 
kamp om sejrens palmer”, som de unge men-
nesker var ude i. Desværre intet foto herfra! 
De danske juniorrekorder på FITA-ronden 
recurve efter 25 år på: 70 m: 252 p. 60 m: 
262 p. 50: m 266 p og 30 m: 318 p. 
 
 
 
 
 
 Ved året 1965s udgang – og efter 25 års pio-
nérarbejde var de unge blandt bueskytterne 
kommet for at blive. Det tog en del år, før 
der rigtig kom gang i den. Først krigsårene 
til 1945 og derefter år med importforbud og 
mangel på mange ting. Pengene var små i 
både foreninger og hos familierne, så betin-
gelserne var ikke de bedste. Det var først i 
1960-erne samfundet kom rigtig i omdrej-
ninger, og det har naturligvis også sat sit 
præg i bueskytteforeningerne. 
 

Når man i dag ser, hvordan de unge bue-
skytter deltager i stævner og mesterskaber 
og ikke bare nationalt, kan man ikke lade 
være med at glæde sig. Må det blive ved… 

Ved unionsmatchen i Herlufsholm med del-
tagelse af Jylland, Fyn, Sjælland og Born-
holm deltog også juniorer. Af resultatlisten 
ses kun tre af dem med Erik Madsen, Hel-
singør som vinder - trods en ny rekord af 
Kjeld Mogensen, Bornholm på 30 m med 
318 point. En Bent Gindesgaard, Randers 
blev treer. Stævnet blev i øvrigt vundet af 
Arne Jacobsen, Frederikshavn - senere OL-
deltager i Montreal 1976 - i ny dansk rekord 
på 1143 point. 31 point bedre end den be-

Skulle nogen, som læser dette kompendium, ligge inde med fo-
tos af ungdomsskytter fra den pågældende periode, er man vel-
kommen til at sende disse til undertegnede. Enten digitalt eller 
papir. Sidstnævnte vil blive returneret efter endt brug. 
Men det er vigtigt, at navn, tid, sted og begivenhed kan verifice-
res. 
 

Holger Kürstein, Nørre Løkke 17, 3700 Rønne 
Mail: h.kurstein@mail.tele.dk 
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