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København
Vestervangsskolen, Esbjerg
Hotel Scandic, Kolding

København Bskl.
Viking
DBSF

Ungdomsturn. Skivestævne
JM Senior og Ungdom
FORBUNDSMØDE

Haderslev
Dyrehaven, Raadvad Kro
Santo Domingo, DOM.
Hotel Scandic, Kolding
Porec, Kroatien
Grønningen, Sorø
Limbjerggård, Sletten, Ry
Idrætshøjskolens Plæner,
Ørneborgvej, Randers
Grættrup v. Nr. Snede
Vittel, Frankrig
Lyngby
Punta Umbria, Spanien
Taastrup
Antalya, Tyrkiet
Adlerhusbanen

Haderslev Bskl.
Lyngby
DBSF
EMAU
Sorø Bskl.
DBSF – Bredde
Sønderborg Bskl.
Randers Bskl.
Nr. Snede Bskl.
EMAU
Lyngby Bskl.
EMAU
TIK
EMAU
Middelfart Bskl.

Idrætscenter Vest, Holstebro
Køge
Køge
Boé, Frankrig

Holstebro Bsk.
Køge Bskl.
Køge Bskl.
EMAU

Helsinge
Nykøbing F
Batumi, Geo.
Beijing,
Adlerhusbanen
Adlerhusbanen
Adlerhusbanen
Malmø, Sverige
Visse
Llwynnpia, Wales
Grønningen, Sorø
Vittel, Frankrig
Frederiksværk
New Delhi, Indien
Punta Umbria-Huelva,Spanien
New Delhi, Indien

Helsinge Bskl.
Nykøbing F Bskl.
EMAU
Kina
Middelfart Bskl.
Middelfart Bskl.
Middelfart Bskl.
Sverige
Aalborg
FITA
Sorø Bskl.
EMAU
Frederiksværk Bskl.
FITA
EMAU
FITA
FITA

Haderslev 3D – 30 mål
Dyrehaverunden
World Cup 1
FORBUNDSMØDE
GP 1 / World Cup 2
3D – 30 mål
Skyttekursus
900 runde i yards afstande
FITA
Danish Open
EM Senior
FITA - Ungdomsturnering
JC 1
Majpokalen – FITA runde
GP 2 / World Cup 3
FITA – Senior og Junior
FITA - Ungdomsturnering
FITA
SM Ungdom –OL runde/finale
SM Senior – OL runde/finale
GP 3 / World Cup 4 - samt
kvalifikation til OL
Sommerlejr 2008
NM Ungdom Skiveskydning
JC 2
OL
FM – alle aldersklasser
Danage Cup – OL Runde
DM Ungdom
European Masters Games
DM Senior
VM Felt
DM - 30D – 30 mål
European Club Team Cup
SM – 3D – 30 mål
VM udendørs Junior og Kadet
EM 3D
VM Udendørs - Junior / Kadet
World Cup Finale

Ude 2008
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Foto: Klaus Lykkebæk EM 2008 - Finaleskydning
I dette nummer kommer Karsten Weikop med en opfordring til klubberne om at dele ud af deres erfaringer
og oplevelser her i bladet, med henblik på at inspirere
til nye tiltag i klubberne. - så nu venter jeg spændt på
at modtage alle jeres spændende fortællinger.
Så kan vi også her i bladet læse om Klaus Lykkebæks
første opgave som continentel dommer. En interessant artikel som giver os et godt indblik i dommerens
arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af de
internationale konkurrencer. Læs mere inde i bladet.
Stævnekalenderen fortæller os at skytterne snart
kommer på græs. Lad os høre om det...
red
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En dommerdebut til EM i Torino
2. marts – 9. marts 2008
Af Klaus Lykkebæk debuterende Continentel dommer.
Den nedenstående artikel skal dels fortælle om bueskydning set fra en lidt anderledes synsvinkel,
men samtidig være med til at fortælle, at det dommerne foretager sig før under og efter en turnering i
bund og grund kun er for at hjælpe skytterne.
I oktober 2007 fik jeg sammen med 12 andre nationale dommere fra hele Europa min dommereksamen som Continentel Judge med ret til at dømme under Emau i Europa og Middelhavslandene.
Da de fleste dommergerninger allerede var uddelt
på dette tidspunkt blev vi nye dommere kun
lovet hver en dommertjans i år 2008. Jeg var så
heldig at få en dommertjans til de indendørs
europæiske mesterskaber i skiveskydning for
seniorer og juniorer i Torino 4. til 8. marts 2008.
Beskeden fik jeg mellem jul og nytår og bestilte
derfor straks flybillet. Som dommer skal man
være der et par dage før skytterne for at godken-
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de banen, samt skytternes udstyr. Jeg ankom
derfor søndag den 2. marts sent på aftenen. Desværre uden min kuffert, som først kom torsdag
den 6. marts til hotellet, men det er en anden historie. Jeg blev derfor nødt til at købe noget nyt
tøj dernede. Heldigvis havde jeg alle mine dommerting i min håndbagage. Da det var min første
dommergerning fik jeg også mit dommertøj udleveret dernede.
Mandag den 3. marts skulle vi så akkrediteres,
godkende buebanen med hensyn til sikkerhed,
diverse opmålinger af streger, måtternes hældfortsættes side 6>
ning etc.
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Vi var 3 nye dommere (ud af 10 dommere + 2
nationale italienske dommer i alt), som her fik
lov til at udfolde os, idet vi umiddelbart fik ansvaret for jobbet, dog med reference til vores
”Chairman”.
Det var en imponerende hal stævnet blev holdt i.
Hallen var blevet bygget til de Olympiske leje i
2006 til hurtigløb på skøjter. Størrelsen af hallen
fik Gigantium i Aalborg til at ligne en mindre træningshal. Der var i alt 64 måtter med hver 4 skiver på. Alle måtterne var af bast, så når skytter
herhjemme klager over bastmåtter i stedet for
etafoam-måtter skal de blot vide, at det er hvad
man må nøjes med til et EM.
>
Allerede ved tjek af sikkerheden fik vi problemer.
Arrangørerne havde opdelt hallen således at selve
skydeområdet svarende til ca. en fjerdedel af hallen blev skudt ind mod midten af hallen. Bag ved
måtterne havde man hængt et tyndt sikkerhedsnet op samt stillet nogle plader bag ved. Disse
plader var nogle tynde krydsfinerplader af 3 mm
tykkelse. Da jeg har lidt erfaring med skydenet
herhjemme fra sagde jeg med det samme, at dette
ikke kunne godkendes. Der var nemlig arrangeret
opvarmningsbane lige bagved.

at flytte ca. 36 øvebaner helt væk fra dette område.
Måtterne var monteret på udendørs stativer og
havde således en hældning på ca. 15 grader. Arrangørerne fik derfor besked på at lave om på
dette, således at hældningen blev reduceret til
mellem 0 og 10 grader. Dette fik de også klaret.
(se billede her under)

Arrangørerne var ikke glade, men vores dommerformand var heldigvis helt enig. Arrangørerne fik
derfor valget enten at lave det om med det samme eller bevise at en pil ville blive stoppet i nettet og pladen. De fik derfor en skytte til at prøveskyde en pil på nettet. Ganske som forudsagt
røg den lige igennem både net og plade og havnede ovre ved den modsatte væg, hvor der var opvarmningsbaner. Nu fik arrangørerne travlt med

Den øvrige sikkerhed blev ligeledes forøget, idet
der i den ene side var risiko for at skyde igennem
en plastikvæg. (se billede tv). Her blev der opsat
ekstra spånplade af en tykkelse på 3 cm. Nu var
banen næsten parat. Vi snakkede også holdbåse
med arrangørerne. Disse skulle først laves nogle
dage senere, men disse blev aftalt til at være på
en mere enkel måde. Herom senere i artiklen.
Ind imellem godkendelserne holdt vi nogle dom- >
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mermøder, for at tilrettelægge vores arbejde.
Tirsdag den 4. marts var officiel træningsdag. Dommerne afholdt samtidig teknisk
kontrol af alle skytters udstyr. Over middag var der Captains meeting. Om aftenen
var de officiel åbning af EM. Dette foregik
ved et slot nede ved floden Po. Det var et
flot show, men mange frøs, da det fra vi
kom til det var overstået tog ca. 3 timer.
Dommerne skulle her være i jakkesæt mm.
(se billede th) Aftenen sluttede med fyrværkeri.
Onsdag den 5. marts startede så den indledende skydning. Om formiddagen skød alle compoundskytter og om eftermiddagen var der recurveskytternes tur.
Her blev vi dommere opdelt i 2 grupper. Jeg var
på et hold af dommere om eftermiddagen til recurveskytterne. Vi var først færdige kl. 20.00
denne dag.
Torsdag den 6. marts var der så eliminationsskydning både individuelt og for hold. Desværre
røg de danske skytter alt for hurtigt ud både individuelt og for hold. Holdbåsene blev lavet på en
måde således at skytterne hver havde 4 m i bredden og 3 m i dybden. Båsene lå lige op ad hinanden og dommeren stod med et ben i hver bås ca.
1 m bag 1 m linien. Coachen stod lige bag skytterne udenfor båsen. Denne alternative opstregning fungerede perfekt og var meget hurtig at lave
idet der foruden 1 m linien kun skulle laves en

linie for hver 4 m. jeg er overbevist om at denne
form for opstregning bliver vedtaget på et tidspunkt.
Fredag den 7. marts var juniorfinaledag. Dommerne havde fri til kl. 13.00, men til gengæld var
vi først på hotellet kl. 23.30. Der var opbygget
en speciel finalebane med plads til mellem 1.000
og 1.500 tilskuere bagved og på siderne af finalebanen. Der var opsat en storskærm lige over skiverne og der var ekstra lys på skiverne. Eneste
problem var hvis skytterne skød øverste pil
først, så var der en generende skygge ned langs
de 2 øvrige skiver. Alle vi nye dommere fik hver
en finale. Jeg fik æren af holdfinalen i herre junior
Compound mellem Schweiz og Italien. Inden
indmarchen gjorde jeg meget ud af at forklare
skytterne og holdlederne hvordan den alternative
skydning skulle foregå for
ikke at få problemer efterfølgende. Dette var også
medvirkende til at fratage
dem noget af nervøsiteten.
(Se billede).
Lørdag den 8. marts var den
store finaledag. Vi startede
om formiddagen med semifinaler og bronzefinaler på
den ene halvdel af banen.
Da der var kommet et par
italienere i finalerne havde
Rai Uno meldt deres an- >
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BALDUR annonce - som i
februar udgaven
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komst. Det var specielt herre recurvefinalen de
var interesseret i. Der skulle være direkte udsendelse fra kl. 16.10 og ca. 15 minutter, så vi lærte
hvad det ville sige at indrette os efter TV-medierne. Jeg havde fået fornøjelsen af at skulle dømme
herre compoundfinalen. Selv om der også her var
en italiener mod en hollænder, fik vi besked på at
skulle trække afviklingen, således
at det kom til at passe med den
efterfølgende herre recurvefinale.
Også her var der lidt nyt at lære
for os dommere idet man gerne
ville have at vi stod lidt til siden
bag ved skytterne.
Det var en stor oplevelse at prøve at dømme en finale. Italieneren
vandt med 119 mod 118 og helvede brød løs.

Søndag formiddag var der afrejse efter en god og
lærerig uge.
Klaus Lykkebæk
Continentel Judge

Om aftenen var der afslutningsmiddag med endnu flere varianter
af Pasta.
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Skyttekursus 25.-27. april 2008 for junior- og seniorskytter
Breddeudvalget i Dansk Bueskytteforbund afholder skyttekursus fra den 25.-27. april 2008 på
Limbjerggård, Sletten, ved Ry.
Kurset vil være for alle der gerne vil videreudvikle deres skydefærdigheder, trimning af buer,
træningsplanlægning. mentaltræning. Vi gør opmærksom på, at det er et kursus for bredden.
Der vil være tre hold: et compound-, et recurve- og et langbuehold.
På hver hold er der plads til 20 deltagere, så tilmeldingen vil ske efter „først til mølle“ princippet.
Undervisere er:
Recurve: Dennis Bager og Niels Dall
Compound: David Hauge og Louise Hauge
Langbue: Jesper Dyhr og Rasmus Dyhr
Her er stikordene fra underviserne for, hvad de vil undervise i:
Recurve:
Træningsforberedelse, målsætning, træningsmetoder, skydeteknik, trimning af buen.
Compound:
Opfølgning på mentaltræning fra fredag aften
Praktisk brug af mentaltræning i skydecyklus: timing på hjul, tiller mål, træklængde, pund, centerskud, nockpunkt, sigte nivellering, peep højde, papirtuning, gruppetuning, tillertuning
Krops holdning og linjering: Fodstilling, buearm, buehånd placering, release hånd, anker punkt, træklængde, sigtefasen, hvordan aktiveres releaset (rygspænding), gennemførelse af skuddet
Individuel gennemgang af alle skytterne, hvor de får min. 3 ting, de skal arbejde videre med derhjemme
Langbue:
Greb i buen. Optræk. Slip (neutralt slip – bagover). Fodstilling. Instinktiv skydning
Sigtemetoder: GAP-shooting / Stringwalking. Spine på træskafter til pile.
Fremstilling af pile – bejdse, lak, montering af nocker, fjer og spidser
Fremstilling af flamsk buestreng.
Der vil, inden kurset bliver afholdt, blive udsendt et spørgeskema fra underviserne, så kurset bliver så
målrettet som muligt i forhold til kursisterne.
Program for kurset er:
Fredag:
Kl. 19-20:
Ankomst og indkvartering
Kl. 20-22:
Mental træning – en værktøjskasse
Kl. 22: Aftenkaffe
Lørdag:
Kl. 8.00:
Morgenmad
Kl. 9.00:
Undervisning på de tre hold
Kl 12.00:
Frokost
Kl. 13.30:
Undervisning på de tre hold
Eftermiddagskaffe-/the ved 15 tiden
Kl. 18.00:
Aftensmad

10

Kl. 19.00:
Kl. 21.00:

Undervisning på alle tre hold.
Aftenkaffe

Søndag.
Kl. 8.00:
Kl. 9.00:
Kl. 12.00
Kl. 14.00

Morgenmad
Undervisning på de tre hold
Frokost
Hjemrejse

Vi afholder kurset i en hytte, fordi der på kurset også blive lagt vægt på det sociale, og at alle skal
hjælpe til med det praktiske. Vi håber hermed at få en weekend, hvor vi får lært en masse i en afslappet atmosfære.
Al skydning vil foregå udendørs, så husk tøj til al slags vejr.
Kurset begynder fredag aften kl. 19 og slutter igen søndag kl. 14.00. Prisen for kurset er 500 kr. og
transport er for egen regning.
Tilmelding til dbsf@dbsf.dk eller sekretariatet på tlf. 4326 2728. Oplys venligst fulde navn, adresse,
telefonnr. evt. email samt klub ved tilmeldingen.
Girokort vil blive fremsendt sammen med spørgeskema. Deltagergebyret bedes indbetalt inden kursets
afholdelse.
Med venlig hilsen
Dansk Bueskytteforbund Breddeudvalget
PS. Skulle I kende nogle der kunne tænke sig at hjælpe Morten og Finn med at stå for madlavningen,
så skriv endelig en mail til bredde@dbsf.dk

Dansk Bueskytteforbunds felttræningsbane i
Grættrup ved Nr. Snede har åbent i sommersæsonen 2008
fra den 8. april til den 30. september.
Felttræningsbanen har følgende åbningstider:
Tirsdage fra kl. 14.00 til solnedgang
Fredage fra kl. 14.00 til solnedgang
Lørdage fra kl. 10.00 til solnedgang
Følgende datoer er feltbanen dog lukket pga. stævner og andre aktiviteter i området:
12. april – 2.-3. maj – 9.-10. maj – 5. juli – 26. juli – 2. august
Såfremt der er spørgsmål vedrørende feltbanen, eller banen ønskes benyttet på andre tidspunkter
end de officielle åbningstider kontakt venligst lodsejeren Preben Ludvigsen på tlf. 20975956.
Alle skytter, der er tilknyttet DBSF, er velkomne til at benytte banen.
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OPSLAGSTAVLEN
Til alle ungdomsskytter
Husk at krydse af i kalenderen fra d.28. juni - 2. juli,
hvis du vil deltage i buelejren 2008 i Ølsted v/Frederikssund.
Hold øje med indbydelsen i din klub eller kontakt
Tom på tlf: 40603406.

23.februar 2008. Danske bueskyttedommere til opfølgningsmøde i Bellinge
om nye tiltag i dommeruddannelse og andre nyheder for dommere.

Har du reserveret tid til 30 måls 3D jagtstævner på Grønningen i
Sorø den 20.april og den 7.september?
Sorø Bueskyttelaug
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Hvad laver i dog i klubberne?
I Taastrup prøver vi at lave aktiviteter som medlemmerne synes er spændende og ikke
altid er det samme som vi tidligere har lavet. Det er dog svært at være kreativ, og her tror
jeg at Buebladet vil kunne være en god kilde til inspiration. Det kræver dog at de enkelte
klubber skriver indlægget. Herunder vil jeg nævne et par gode eksempler, hvor jeg starter
med et eksempel som Taastrup kunne have lavet en lille artikel om:
·TIK: Hvert år tager 50-60 personer fra Taastrup på sommerlejr en weekend.
Se · http://picasaweb.google.dk/tikbue/20070622SommerlejrIBromme2007.
For at feje for egen dør først kommer snarest en artikel fra TIK.
·Rønne: De laver juleskydning og fastelavnsskydning,
se · http://rblbornholm.dk/PLETSKUD108.pdf
Hillerød: Afholder bueskole for nye medlemmer
Palnetoke: Afholder kursus i buebygning
I klubberne sker der også spændende ting som ikke kun bør komme klubbens egne medlemmer for øre. Jeg har været inde på klubbernes hjemmeside og fundet ting som jeg synes
at alle danske bueskytter bør informeres om. Det bliver de dog kun hvis I sender artikler til
Bueskydning. Herunder vil jeg nævne et par gode eksempler:
· TIK. Hvert år tænder 4-6 unge skytter det største Sankt Hans bål i Taastrup.
· Københavns buelaug: 2 skytter deltog i event på Københavns rådhus, hvor danske mestre blev hyldet.
Se: http://www.teamcopenhagen.dk/Default.aspx?ID=1799&Purge=True
· Køge: De har fået nyt og flot klubhus, se evt.:
http://www.koegebueskyttelaug.dk/Billeder/Indvielse%20af%20klubhus/index.html
· TIK: Hver år afholder vi ”Aktiv Sommer”, et arrangement over 3 dage hvor 40 unge i
sommerferien bliver introduceret til bueskydning
· Lyngby: Hjælp Det Kongelige Teater med opførsel i dyrehaven af stor forestilling (Ivanhoe)
· Vordinborg: Klubbens unge medlemmer vandt 125.000 kr. i ”Hvem vil være millionær?”
Jeg håber at dette gør at vi fremover får flere artikler i Bueskydning.
Karsten Weikop, TIK bueskydning
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Danish Open 2008 efter nye FITA 3-D regler
Arrangørerne – Nørre Snede og Stensballe bueskytter
Danish Open 2008 er i pinsen den 10. & 11. maj og afholdes som jagtrunde på dyreansigter efter
FITA’s nye 3-D regler med 48 mål om lørdagen og 24 mål om søndagen. I klasser med mere end 8
skytter følges FITA’s regler om søndagen med en eliminationsrunde på 12 mål, semifinale på 4 mål for
4 skytter og finale på 4 mål for de samme 4 skytter. Det er disse regler som bruges til VM, og Danish
Open er også et af de 2 iagttagelsesstævner for udtagelse af skytter til VM. Semifinale og finale skydes på 3-dyr.
FITA lancerede nye 3-D regler, som trådte i kraft den 1. januar 2007, og det viste sig ved stævner i
2007, at et par punkter måtte justeres, så det nu er reviderede regler, der gælder fra den 1. april 2008,
og Danish Open 2008 afholdes efter de nye reviderede regler. De reviderede regler bidrager til at gøre
3-D skydningen endnu mere interessant og spændende for mange flere deltagere. Skytter, der ikke er
helt oppe på eliteniveau, vil stadig kunne præstere et godt resultat. Før revisionen talte 2. pil 5 point
mindre end 1. pil, men efter revisionen tæller 2. pil 3 point mindre end 1. pil, så skytterne kan nå op
på pænt mange point. Der er fortsat den ekstra ring inden i hjerteringen – den såkaldte Compoundring
eller super-kill ring, som giver kryds, og antallet af manglende krydser giver fortsat den hårde udskilning for topskytterne.
Man har kun 60 sekunder til skydningen ved målet, og man nøjes kun med ét skud, hvis man har ramt
dyrets krop. Hvis 1. skud var en forbier, må man skyde én pil mere, og den tæller, hvis de 60 sekunder ikke er overskredet. Hvis man har skudt 2 pile på målet, og det viser sig, at begge pile har ramt
dyrets krop, så er det pilen med det laveste pointtal, der tæller.
Danish Open 2008 afholdes efter FITA’s officielle 3-D regler, og der kan i denne kategori kun deltage
voksne i compound, langbue og barbue, men til Danish Open 2008 er det valgt at udvide med flere
divisioner således at alle kendte divisioner - recurve, barbue, traditionel jagtbue, compound, compound
bar, compound limited, langbue og buejæger kan deltage i skydningen. Der er også udvidet med flere
klasser, således at der kan deltages lige fra mikro til oldboys/girls klassen i alle divisioner. Dette afviger
fra FITA’s regler, men skulle gerne gøre skydningen mere interessant.
Der er mere information om stævnet på www.noerresnedebueskyttelaug.dk og om FITA 3-D reglerne
på det link til FITA, som er på denne hjemmeside.
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Fotos: fra Danish Open 2007.
Arkiv: Nr. Snede Bueskyttelaug og Stensballe IK´s bueskytteafdeling
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Danskernes indmarch. Foto: Klaus Lykkebæk

Resultater:
Compound Men:
1. Sergio Pagni, Italien
2. Peter Elzinga, Holland
3. Marko Jarvenpaa, Finland
8. Martin Damsbo, Danmark
13. Henrik Rasmussen, Danmark
31. Torben Johannesen, Danmark
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Compound Women:
1.Laura Longo, Italien
2.Albina Loginova, Rusland
3. Gladys Willems, Belgien
15. Louise Hauge, Danmark

Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift

Bueskydning nr.3 April 2008

17

DIF

Et halvt år til OL - følg det danske OL-hold på www.OL.dk
Der er et halvt år til OL i Beijing. Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark har i
denne anledning lanceret www.OL.dk, hvor du
frem mod OL kan følge det danske hold blive til.
Du kan følge atleternes forberedelser og holde øje
med de atleter, der i øjeblikket kæmper om de
attraktive billetter.
På www.OL.dk kan du se web-tv programmet
OL Update, der går bagom de danske atleter og
tager pulsen på deres forberedelser til OL. På
førstedagen er historierne i OL Update blandt
andet, Ulrik Wilbek, der fortæller om sine OL
forberedelser, Joachim B. Olsen, der viser sin
nye ‘vidundermaskine’ frem, ligesom vi er stolte
over, at H.K.H. Kronprins Frederik i et interview med OL Update udtaler sig om sit IOC
kandidatur og sine forventninger til sommerens
OL i Beijing.
På www.OL.dk får du også baggrund om de danske atleter, mange flotte fotos af atleterne samt
historisk OL-statistik og meget mere.
Kulturminister Brian Mikkelsen deltog i lanceringen. Ministeren ser frem til årets største
idræts begivenhed og sagde blandt andet: „Jeg
synes, det er rigtigt spændende, at DIF og Team
Danmark bruger nye veje og nye medier til at
skabe interesse og opmærksomhed omkring
hele det danske OL hold. Vi har nemlig rigtigt mange atleter i verdensklasse herhjemme. Og mange af dem får ikke den opmærksomhed, som deres præstationer berettiger,“
sagde ministeren og fortsatte „Jeg håber, at
OL.dk vil være med til at lave om på dette.
Jeg vil i hvert fald bruge OL.dk til at komme
endnu tættere på det danske OL hold, og jeg
vil opfordre alle til at gøre det samme.“
Jesper Frigast Larsen, chef de mission for
det danske hold i Beijing og daglig OL/elitechef i DIF, siger om www.OL.dk: „Det er
vores helt klare mål at give danskerne et bedre indblik i vores forberedelser til OL og give
alle mulighed for at lære de danske atleter
bedre at kende. Det specielle ved et OL er jo
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netop, at der her pludselig også er danske stjerner, som offentligheden ikke nødvendigvis kender fra den daglige mediedækning. Ved et OL
kommer der et helt andet fokus på også de små
idrætter. Med www.OL.dk kan vi selv være med
til at sætte fokus på og øge interessen for de danske topatleter i også de små idrætter. Sporten er
jo fyldt med gode historier og billeder, og med
OL Update bliver vi endnu bedre til at fortælle
dem,“ siger Jesper Frigast Larsen.
Michael Andersen, direktør i Team Danmark,
glæder sig her et halvt år før OL over en god
dansk start på sportsåret: „Jeg synes, 2008 er
startet rigtigt godt for de danske atleter. Jonas
Høgh markerede ved VM i Finnjolle, at han stadig er i den absolutte verdenstop, og de danske
badmintonspillere - både på herrer og damesiden
har ved årets to første superseries i Korea og
Malaysia vist rigtigt gode takter. Derudover har
de danske medaljekandidater - 4 kilometerholdet
i banecykling - kørt rigtigt stærkt, og kom ind på
en flot anden plads ved den seneste world cup i
Los Angeles. Og sidst men ikke mindst, så var
håndboldherrernes EM triumf jo et stærkt bevis
på, at dansk håndbold er i verdensklasse. Så selvom vi kun lige er begyndt på 2008 - så synes jeg,
at dansk elitesport har vist rigtigt gode takter,
her et halvt år før det går løs ved OL,“ siger Michael Andersen.
BRUGER DU OGSÅ

ETHA FOAM
TIL DIN SKYDESKIVE
ELLERS KØB DIREKTE
FRA FABRIK

VED BRUG AF ETHA FOAM
KAN
DU BRUGE SKIVEN IGEN OG IGEN
RINGIVE APS
ENGESTOFTEVEJ 34-36
4990 SAKSKØBING
+45 54 77 81 32

www.ringiveaps.dk
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Danske ildsjæle skal bære den olympiske fakkel
Samsung Electronics og Danmarks Idræts-Forbund giver nu tre danske ildsjæle fra idrætsverdenen deres livs oplevelse: I maj måned skal de sammen med tidligere badmintonstjerne Camilla
Martin - deltage i den fakkelstafet, der bringer
den olympiske ild nærmere det olympiske stadion i Beijing.

belønne de ildsjæle, der gør en reel forskel i sportens og idrættens verden. På den måde håber vi
at kunne rette et positivt fokus på de personer,
som via deres daglige indsats motiverer og inspirerer danskerne til at dyrke sport og motion,“
siger landechef Solvej Lee fra Samsung i Danmark.

Som hovedsponsor for OL i Beijing har Samsung
i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund
netop afsluttet en konkurrence, der belønner tre
danske ildsjæle for adskillige års frivilligt arbejde
i idrætsforeninger.

„Fælles for de tre vindere af konkurrencen er, at
de kombinerer deres indsats i idrættens verden
med et stærkt socialt engagement. Vi er stolte af
at kunne belønne sådanne ildsjæle med deltagelse
i den olympiske fakkelstafet, som er et meget
stærkt symbol på den olympiske ånd,“ siger OL/
Elitechef Jesper Frigast Larsen, Danmarks
Idræts-Forbund.

Konkret har Samsung og Danmarks Idræts-Forbund bedt danskerne om at nominere en person,
som har haft ekstraordinær indflydelse på deres
motivation for at dyrke idræt. På den baggrund
er der nu udvalgt tre personer, som i maj rejser til
Kina for at løbe med den olympiske ild.
De tre personer er:
Thomas Møllenberg, boksetræner i GræstedGilleleje Bokseklub. Har blandt andet trænet
boksetalenter fra asyllejre, herunder Ervis
Masha, der nu er professionel bokser.
Dorthe Johansen, håndboldtræner i Albertslund
Håndboldklub. Har blandt andet opstartet et
håndboldhold for drenge i alderen 8-14 år, som
alle har et psykisk handicap som fx DAMP eller
autisme.
Gunnar Møller Nielsen, formand for Sæby Atletik Klub. Har blandt andet taget initiativ til projekterne ‘Sjov fredag’, hvor 480 børn deltager i
idrætsarrangementer, og ‘Sæby Løbet’ samt været cheftræner for atletikklubben i ca. 30 år.
„Det har været os magtpåliggende at aktivere
vores OL-sponsorat på en måde, der går i tråd
med de olympiske værdier. Derfor har vi valgt at
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Camilla Martin: Vigtigt at hædre foregangspersonerne
De tre ildsjæle tager ikke alene ud på det olympiske eventyr men får følgeskab af en Danmarks
mest vindende badmintonspillere, Camilla Martin, som er protektor og VIP-fakkelløber. Hun er
tidligere verdensmester i badminton og har stort
kendskab til Kina fra sine talrige turneringer i
landet.
„Frivillige ildsjæle er selve drivkraften i den danske idræts- og foreningsverden, som på verdensplan er noget helt unikt. Det har jeg selv nydt
rigtig godt af i min karriere, men der er desværre
en tendens til, at færre går ind og tager et ansvar.
Derfor er det vigtigt at hædre foregangspersonerne ved at give dem en oplevelse som den, der
venter i Kina. DIF og Samsung har her taget et
godt initiativ, og jeg glæder mig selv til at gense
Kina og snuse til den olympiske stemning,“ siger
Camilla Martin.
Alle fire deltagere i fakkelløbet skal hver løbe en
distance på 400 meter den 8. maj 2008 i Shenzen, der ligger i det sydlige Kina.
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Nykøbing F. Bueskyttelaug og
Dansk Bueskytteforbund
indbyder til
Nordisk Ungdoms Mesterskab 2008
i skiveskydning
Tid:
Lørdag den 5. juli 2008 og
Søndag den 6. juli 2008.

Sted:
Østre Alle 123
4800 Nykøbing F.

Læs alt om stævnet på: www.nf-bueskyttelaug.dk
Her finder du også indbydelsen og tilmeldingsskemaerne
Sidste tilmelding: 5. juni 2008.
Sidste tilmelding for hold: 19. juni 2008
Ingen eftertilmeldinger!!
Stævne gebyr kr. 275,- (se brev fra DBSF Breddeudvalg)
Korea
2007 og forplejning kr. 475,- (Ved afmelding senest 27. juni 2008 tilbagebetales indbePris forOktober
overnatning
talt beløb.)
Aldersklasser:
Compound
Kadet årgang: 1992, 1993, 1994, 1995
40 m.
Junior årgang: 1990, 1991
70 m
Fælles klasse for kadet og junior
Indledende skydning: 72 pile (12x 6 pile)
Information: Dan Hansen
Tlf.
+45 54 85 06 29
Mobil +45 21 21 40 32
dan@nf-bueskyttelaug.dk
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Recurve
40 m
70 m

Barbue
40 m
50 m

Langbue
30 m (træ- eller
alupile)

Klaus Lykkebæk
Tlf. +45 54 82 79 21
Mobil +45 40 27 86 31
klaus@nf-bueskyttelaug.dk

Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift

Bueskydning nr.3 April 2008

21

DBSF Top 10 Indendørs 2007/2008

www.dbsf.dk

Herre Recurve
Navn
Johan Weiss
Niels Dall
Dennis Bager
Bo Steimann
Martin K. Laursen
Steffen Thorkildsen
Morten Caspersen
Bjarne Laursen
Benjamin Ipsen
Jørgen Graff-Nielsen

Klub
Randers
Brande
Broby
Roskilde
TIK
Arcus
Køge
Silkeborg
Køge
København

Stævne
Vejle – 181107
Randers – 011207
Frederiksborgpokalen – 030208
Frederiksborgpokalen – 030208
Frederiksborgpokalen – 030208
Holstebro – 101107
TIK – 010308
Randers – 011207
Køge – 170208
Køge - 170208

Point
583
575
573 (37/19)
573 (35/23)
570 (37/17)
570 (34/22)
567
566
563
558

Dame Recurve
Randi Degn
Carina Christiansen
Louise K. Laursen
Anne Marie Laursen
Stine Pedersen
Maja Jager
Stephanie Christensen
Katrine Gammelmark
Malene L Sørensen
Inger Andersen

TIK
Aalborg
TIK
Silkeborg
Midtfyn
Broby
Hillerød
Køge
Aalborg
Middelfart

Randers – 011207
Køge – 170208
Nytårspokalen – 060108
TIK – 010308
Vejle – 181107
Vejle – 181107
TIK – 010308
Frederiksborgpokalen – 030208
Randers – 011207
Vejle – 181107

566
556
553
551
544 (24/18)
544 (22/22)
526
523
521
502

Herre Compound
Martin Damsbo
Henrik Rasmussen
Torben Johannesen
Gert Christiansen
Erik P. Nielsen
Patrick Laursen
Ole Stampe
Kasper H.Christensen
Andreas Darum
Thor Sørensen

Brande
Nordkysten
Broby
Varde
Silkeborg
Midtfyn
Varde
Århus
Gladsaxe
Nr. Snede

Nytårspokalen – 060108
Nytårspokalen – 060108
Nytårspokalen – 060108
Holstebro – 101107
Nytårspokalen – 060108
Nytårspokalen – 060108
Randers – 011207
Vejle – 181107
Køge – 170208
Holstebro – 101107

592
585 (45/15)
585 (45/15)
583 (43/17)
583 (43/17)
582
581 (42/17)
581 (41/19)
580 (41/18)
580 (40/20)

Dame Compound
Camilla Søemod
Louise Hauge
Marit H. Pedersen
Tove Nilsen
Margaret Bang
Dorthe Bildsøe
Susanne Jørgensen
Birthe Mogensen
Rie Ipsen
Susanne Smith

Gladsaxe
Gladsaxe
Midtfyn
Viking
Lavia Odense
Varde
Nordkysten
Lavia Kbhv.
Nordkysten
Varde

Nytårspokalen – 060108
Nytårspokalen – 060108
Sct. Sebastian – 011908
Vejle – 181107
TIK – 010308
Frederiksborgpokalen – 030208
Køge – 170208
Nytårspokalen – 060108
Frederiksborgpokalen – 030208
Frederiksborgpokalen – 030208

575 (35/25)
575 (35/25)
568
559
555
549 (17/36)
549 (11/38)
537
534
528
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Dansk Bueskytteforbund
Sekretariat
DBSF Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 28 Fax 43 26 27 29 e-mail: dbsf@dbsf.dk
Homepage:www.dbsf.dk
Sekretariatsleder: Helle Jakobsen

Åbnings-/ Telefontid:
Mandag kl. 10.00-18.00
Tirsdag - Torsdag kl. 10.00-15.30

DBSF’s bestyrelse:
Formand:

Økonomi:

Næstfmd.:

Breddeudv.:

Eliteudv.:

Rolf Lind
Lindetoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 55 92
formand@dbsf.dk

Fyn:

Jesper Lie
H.A.Brorsonsvej 7
9000 Aalborg
bestmedlem_fyn@dbsf.dk
tlf. 61702687

Jylland:

Steen Jørgensen
Højgaardstoften 426,
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 22 04
finans@dbsf.dk
Erik Hjortebjerg
Haugevænget 18
5270 Odense N
Tlf. 66 18 87 66
viceformand@dbsf.dk
Morten Holm-Nielsen
Stautrupvej 1 K,
8260 Viby J
bredde@dbsf.dk
Sanne Rahbek
Torslundevej 79, Torslunde
2635 Ishøj
Tlf.43 52 65 45/28 77 65 45
elite@dbsf.dk

Bjarne Strandby
Sensommervej 75
8600 Silkeborg
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

Suppleant:
David Hauge,
Ågårdvej 34, Kokborg,
7323 Give

Udvalg under DBSF
Dommerudv.:
Otto Zebitz,
Neptunvej 27, 6710 Esbjerg V
Email: dommer@dbsf.dk
7515 1434/ 4031 1434
Ordens-og amatørudv.:
Peter Rygaard
Tlf. 48267664
ao@dbsf.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Sjælland:
Klaus Lykkebæk
Pandebjergvej 65
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 82 79 21
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk
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Lovudv., formand:
Flemming Skjoldborg
Søndermarken 114, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86912010
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Danage annonce
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