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Stævnekalender
Dato Måned Sted
Arrangør
Type
Ude 2008
1-6
9
Llwynnpia, Wales
FITA
VM Felt Arrowhead
7
9
Grønningen, Sorø
Sorø Bskl.
FBM – Felt 30D – 30 mål
12-14 9
Vittel, Frankrig
EMAU
European Club Team Cup
14
9
Frederiksværk
Frederiksværk Bskl. SM – Felt 3D – 30 mål
14
9
Esbjerg Bskl.
Viking
Syd- og Sønderjysk Mesterskab
28
9
DBSF Feltmøde – For alle interesserede. Sted og dagsorden udsendes senere 28
9
Uggeløse Skov
Københavns Bskl.
Langsørunden – 3D
6-12 10
Antalya, Tyrkiet
FITA
VM udendørs Junior og Kadet
15-19 10
Punta Umbria-Huelva,Spanien EMAU
EM
3D
FITA World Cup Finale
Inde 2008-2009
4
10
Bellinge
Arcus
Ungdomsstævne 8 og 12 m
25
10
Taastrup Idræts Haller
TIK
Buernes By – ungdomsstævne
25-26 10
Tirsdalens Skole, Randers
Randers Bskl.
24 Timers stævne
1
11
Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk.
FITA 18 m
7-9
11
Idrættens Hus, Brøndby
DBSF DOMMERUDDANNELSE
15
11
Grøndal Centret
Københavns Bskl.
Troldejagten – Ungdom
16
11
Grøndal Centret
Københavns Bskl.
Troldejagten – Senior
16
11
Idrættens Hus, Vejle
Vejle Bskl.
FITA 18m
6
12
Elro Arena - Randers
Randers Bskl.
FITA 18/12/8 m
4
1
Taastrup Idræts Haller
TIK
Nytårspokalen – 18m Fita m. finaler
17
1
Bellinge
Arcus
Skt. Sebastian Cup og FM
17
1
Helsinge
Helsinge
Jagtstævne – Ungdomsturneringen
18
1
Helsinge
Helsinge
Møllejagt - senior og junior
25
1
Hillerød
Hillerød Bskl. Frederiksborgpokalen,18mFita/finaler
14
2
Grøndal Centret
Københavns Bskl.
Ungdomsturnering – FITA
21-22 2
Idrættens Hus, Brøndby
DBSF
Nordisk Møde
Måske også det årlige dommermøde med deltagelse af dommere fra øvrige nordiske lande
21
2
Ravnsborghallen, Køge
Køge Bskl.
FITA – ungdom
22
2
Ravnsborghallen, Køge
Køge Bskl.
FITA 18m
1
3
Helsinge
Helsinge Bskl.
SM ungdom
4-8
3
Rzeszow, Polen
FITA
VM Indendørs
14
3
Lyngby
Lyngby
Skivestævne – ungdomsturneringen
14-15 3
Taastrup Idræts Haller
TIK
DM Senior og Junior
Ude 2009
14-19 4
Riom, Frankrig
EMAU
GP 1
2
5
Ørneborgvej, Randers
Randers Bskl.
FITA
3. uge 5
EMAU
JC1
19-24 5
Sofia, Bulgarien
EMAU
GP 2
2-7
6
Antalya, Tyrkiet
EMAU
GP 3
13
6
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
SM Ungdom
14
6
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
SM Senior
21
6
Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk.
FITA
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Ungdomstur til Spanien

Mandag den 19. juni tog det Danske ungdomslandshold udelukkende bestående af
junior skytter af sted til Spanien.
Mads var den heldigste af os alle sammen, han
skulle med toget kl. 06:10 fra Randers. Derefter
fulgte Kristian, Thor, Bjarne og Maja trop.
Turens første bommert stod Martin for: han
valgte at glemme sin billet i check-in, det udløste
100 „strækkere“.

skulle købe brød osv. og tage en bus ud på banen
med det. Først skulle en løbetur på 4 km klares.

Holdet ankom til hotellet kl. 00.30, hvor alle var
trætte.
Dagen efter var der officiel opvarmning. Recurve
skulle skyde om formiddagen og compound om
eftermiddagen. Det gjorde at junior compound
missede åbningsceremonien, for da de kom hjem
skulle buerne bare afleveres på værelserne og så
af sted igen, men poolen var mere tiltrækkende.

Efter de første 72 pile var Maja nr. 14, Bjarne nr.
8 og Carina nr. 23. De andres placeringer kan
ikke lige huskes.
Om torsdagen skulle de to korte afstande skydes; Bjarne nr. 14, Martin nr. 2, Maja nr. 16, Carina nr. 15, Thor nr. 8, Mads nr. 9 og Kristian nr.
20 . Ingen skød op til deres normale standart pga
den meget kraftige vind.
Om fredagen skulle de individuelle finaler skydes.
Thor og Mads var så uheldige at møde hinanden i
første finale, Mads vandt en kneben sejr med
scoren 107-106 over Thor (1/8 finalen).
Bagefter skulle Mads møde vinderen af kvalifikationen, Fanti fra Italien, her blev det Italieneren
som vandt, 110-101.

Onsdag morgen gik det rigtig op for skytterne,
hvilket sted de var havnet, pensionist paradis!
De var de eneste gæster - udover alle deltagerne
fra junior cup’en.
Igen skulle herre og dame junior recurve skyde
først (selvom der i programmet stod, at alle juniorer skød på samme tid), så compound-drengene
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De valgte at spørge en lokal om anvisninger til et
supermarked, men oplysningerne passede ikke,
hvilket gjorde, at de endte ved skydebanen.

Billedet viser, hvor meget
det blæste - hele ugen.

Kristian måtte se sig slået i 1/16 finalen mod en
skytte fra Spanien.
Martin blev slået af en Ukrainer i en tæt match,
101-98 (1/16).
Bjarne klarede 1/16 finalen og skulle nu møde en
Italiener. Det blev til et nederlag for Bjarne; 10296. Øv, for han klarede sig ellers godt i kval’en.
Pigerne kæmpede deres bedste.
Maja tabte med sølle 2 point i 1/18 finalen til en
fra Frankrig 96-94.
Carina havde bestemt sig for at vise russerne,
hvem der bestemmer. I 1/16 og 1/8 finalen blev
der delt øretæver ud: 103-94 og 106-106 (den
ene af russerne var hende, som slog Carina ud
sidste år til EM i Portugal).
I ¼ finalen kom en stærk hollænder på banen,
Carina røg ud med scoren 101-99.
Om aftenen var der dømt hygge og afslapning,
næsten hele holdet lå oppe hos Maja og Carina.
Pludselig væltede regnen ned og så løb compound-drengene alt, hvad de kunne – poolen
kaldte. Skytter fra andre lande stod og så til,
mens de 3 vandglade drenge hoppede i poolen.
Få minutter efter fulgte svenskerne trop.
Lørdag skulle der skydes hold, compound-drengene havde en skidt start og blev slået af Spanien
214-210.
I bronze finalen skulle de møde Italien, her vandt
de og fik en bronzemedalje med hjem.
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Efter medajleceremonien blev der antændt fyrværkeri, det var højlys dag – spild af penge!
Gennem hele ugen havde Mogens prøvet at få
Martin til at tage nogle af sine armbøjninger, men
han valgt at gemme dem til efter aftensmaden
lørdag. Dumt gjort! Det hele røg op igen.
Afslutningsfesten var den værste nogensinde: da
skytterne ankom, var der ingen musik. Efter lang
tids venten kom der endelig nogle højtalere osv.
Men det kunne de ikke få til at virke, så der kom
en radio med cd afspiller på banen – man kunne
ikke andet end at grine af det. Til sidst fik de
anlægget til at virke og så blev der sat en hjemmelavet cd på.
En rigtig god tur og sjove oplevelser.
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Vinterturneringen 2008/2009
DBSF inviterer herved til Vinterskydning for 2008/2009
Det afholdes som korrespondanceskydning over
8 indendørs runder på 18 m i henhold til DBSF’s
lovkompleks § 2.3. Turneringen afholdes på 18/
12/8 m med 40 cm ansigter. Alle godkendte typer, må bruges. Der skydes 2x30 pile med 6 prøvepile på første runde. Af de 8 runder er de 6
bedste tællende til det samlede resultat.
Konkurrencen udskrives for alle divisioner og
klasser – individuelle såvel som hold. Vi forbeholder os retten til at slå klasser sammen - afhængigt af tilmeldingerne. Holdskydning er obligatorisk. Der dannes hold for hver 3 skytter, der
deltager i samme aldersklasse og skyder i samme
division. Er der mere end et hold fra samme forening i samme klasse, udgøres hold 1’s score af
de 3 skytter, der har opnået højeste score i den
enkelte runde, hold 2’s score udgøres af de skytter, der har opnået 4. til 6. bedste resultat etc.
Således sammensættes hold efter hver runde afhængig af resultaterne. Holdkonkurrencen afholdes i to divisioner – recurve og compound, såfremt der er mere end 3 hold.
Der oprettes hold i følgende aldersklasser:
1 - Oldboys, oldgirls, senior og junior
2 - Kadet og mini
3 - Mikro
Sideløbende med ovennævnte turnering afholdes
som tidligere en i øvrigt ens konkurrence for mini
og mikro, men kun på 30 pile. De benævnes ½
mini og ½ mikro og disse skytter kan ikke deltage i holdkonkurrencen. Man kan ikke deltage i
mini og ½ mini eller mikro og ½ mikro samtidig.
Bemærk at en skytte kun må stille op i én aldersklasse – men skytten må godt deltage i flere buetyper.
Skydesedler skal underskrives af skytte, markør
og den, som har revideret sammentællingen. Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skyd-
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ningen er gennemført i overensstemmelse med
skydereglerne i DBSF’s lovkompleks. Klubberne
skal opbevare skydesedlerne indtil 14. juni 2009.
Al indberetning af skyderesultater foretages af de
enkelte klubber/foreninger/laug direkte via internettet – på www.vinterskydning.dk - Resultater
kan ikke indberettes på anden vis.
Denne skrivelse sendes separat til de klubber,
der ikke automatisk modtager post via vores Email service. Hvis en af de klubber ikke har et
medlem med internet adgang, bedes klubben rette
henvendelse til sekretariatet for fornøden hjælp
eller separat aftale.
Resultatlisterne opdateres automatisk med de
seneste indberetninger. Bemærk, at da den enkelte klub løbende kan redigere i egne indberetninger
indtil rundens udløb, kan resultaterne ændres
undervejs.
Vigtigt: Adgangen til den løbende redigering betyder ikke, at en runde må skydes om, når først
den er skudt én gang. Adgangen er for tilføjelser
af nye resultater fra andre deltagere samt evt.
fejlrettelser af allerede indtastede resultater for
den aktuelle runde. Det er den enkelte klubs ansvar at indberette resultater korrekt og til tiden.
Adgang til indberetning af resultater for en runde
lukker automatisk ved udløb af dennes periode.
Tilmelding
Den enkelte klub benytter blot den allerede tildelte adgangskode, som anvendes til adgang til
oprettelse af deltagere samt indberetning af resultater. Man skal således ikke sende nogen særskilt
meddelelse til DBSF om sin deltagelse, men blot
begynde at oprette deltagere, hvis dette ønskes.
Den enkelte klub redigerer sin deltagerliste under
menupunktet ”Deltagerliste”. Deltagere skal oprettes senest inden udløb af runde 2. Herefter er

adgang til oprettelse/fjernelse af deltagere automatisk spærret. Deltagere som findes på den
enkelte klubs deltagerliste efter udløb af runde 2,
betragtes som endeligt tilmeldt.
For at kunne deltage fra runde 1 skal tilmelding
ske inden den 1. november.
Til- og framelding er mulig til og med 2. runde
(15. november 2008). Derefter er turneringen
lukket, og der udsendes opkrævninger til klubberne.
Husk at tilmelding skal ske i de rigtige klasser.
Herunder et udsnit af DBSF’s love:

Recurve
600 runde,18m,25m
Elite
1

Compound
600 runde,18m, 25m

560
515

580
550

Priser: Senior 50 kr., Junior 35 kr., Hold 50 kr.
Kadet 25 kr., Mini 25 kr., Mikro 25 kr.,
Hold 25 kr.

Der skydes i følgende uger:
1.
uge 43 (30. oktober)
2.
uge 45 (13. november)
3.
uge 47 (27. november)
4.
uge 49 (11. december)
5.
uge 03 (22. januar)
6.
uge 05 (05. februar)
7.
uge 08 (26. februar)
8.
uge 10 (12. marts)

• Mikro op til 11 år
• Mini 11 til 13 år
• Kadet 13 til 16 år
• Junior 16 til 18 år
• Senior 18 til 50 år
• Oldgirls/Oldboys 50 år og derover.
I denne sæson skydes der således:
Klasser
Årgange
Mikro
1997 og yngre
Mini
1995, 1996
Kadet
1992, 1993, 1994
Junior
1990, 1991
Senior
1989 og ældre
Old
1958 og ældre

Datoerne i ( ) er sidste indrapporteringsdag for
jeres skyderesultater. Er der spørgsmål så kontakt DBSF via email på vs@vinterskydning.dk

6.5
Klasseinddeling på indendørs FITA-runder
Klasseinddelingen følger de nye regler, der blev
vedtaget på Forbundsmødet 2007
6.5.2
Følgende skydeklasser anvendes for de enkelte aldersklasser:
Elite

Point

Betaling: I modtager et girokort efter 2. runde.

6.4.2 Klasser/Alder

Mikro
Mini
Kadet
Junior
Senior
OldBoys/Girls

6.5.7.2.3

Klasse1
X
X
X
X
X
X
X
X
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Klasse 2
X
X
X
X
X

Al kommunikation foregår som udgangspunkt pr.
e-mail. Der udsendes kun resultatliste efter 8.
runde. Løbende resultater kan ses på
www.vinterskydning.dk
Præmierne vil blive overrakt/sendt til klubberne
efter konkurrencens afslutning. For at kunne
modtage præmie, skal man have deltaget i min. 6
runder.

Med venlig hilsen
Dansk Bueskytteforbund
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Annonce Baldurs Archery

Korea Oktober 2007
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Pins til ungdomsskytter (micro, mini og kadet)
Kære ungdomsskytter

Denne printer du ud og udfylder.

Vores forbund har indført disse pins, for at få jer
ud til stævne rundt omkring i landet. Vi har nu
uddelt ca. 300, men der er ikke kommet nogen
tilbage som ideen var med dem.
Man kan nemlig – få dem byttet ud med et gavekort pålydende 100,00 kr. til en´ af følgende forhandler:
Danage of Scandinavia
Baldur´s archery

Herefter sender du den til den adr. der står oppe i
øverste højre hjørne. Så går der mellem 3-5 dage.
Så modtager du et gavekort, som du så kan handle for ved den forhandler du selv ønsker.

JB-Bueudstyr
Der bliver uddelt pins ved følgende stævner i:
HH-archery
1) Ved alle mesterskaber
Langbue.dk
Bueskytteskolen.dk

2) Fyns Cup og Buernes By (rene ungdomsstævner)

Grimli-store.dk

3) Troldejagten

I skal blot samle 5 pins. Når I har dem kan I enten selv eller få jeres klub til at hente et skema på
forbundets hjemmeside – du finder den på denne
måde:

Ved de regionale mesterskaber – er det kun
dem fra regionen der kan få.

www. dbsf.dk – find mærkerekvisitoner – der
finder du et punkt der hedder:
blanket til gavekort til indløsning af ungdomspins
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Med venlig hilsen
Finn Larsen
Breddeudvalget
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Nyt fra forbundet
af Rolf Lind

Ny eliteudvalgsformand
Som mange sikkert har set i sidste nummer af bueskydning har vi fået ny eliteudvalgsformand.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til Sanne for dit store arbejde som eliteudvalgsformand. Du har med dygtighed og entusiasme ledet elitearbejdet gennem de seneste år og der er i din tid
taget mange gode initiativer til at fremme elitearbejdet.
Det er godt at du har valgt at blive i bestyrelsen.
Velkommen til Klaus Lykkebæk som ny eliteudvalgsformand. Jeg er glad for at vi har fået en erfaren
person på posten. Klaus har både gennem sit buearbejde og gennem sit civile virke stor erfaring i ledelse af idræt og jeg ser med fortrøstning frem til dit virke som eliteudvalgsformand.
Det bliver en travl tid med mange store udfordringer vi går i møde.

Nordisk mesterskab
Nykøbing Falster har været vært for de nordiske ungdomsmesterskaber i skiveskydning. Et stort arrangement med et meget stort deltagerantal.
Klubben sørgede for et perfekt afviklet stævne, hvor såvel selve skydningen – herunder tidsplaner –
samt alt det omkringværende med mad – indkvartering - socialt samvær osv. fungerede helt optimalt.
Alle der deltog, havde stor ros til arrangørerne. Mange var kede af, at det var sidste gang de kunne deltage grundet alderen, så under stævnet var der de første kontakter mellem de nordiske lande om at lave
et tilsvarende stævne for de unge seniorer. Dette vil der blive arbejdet videre på ved det kommende
nordiske møde, der i 2009 skal holdes i København.
Der skal fra forbundets side lyde en stor tak til Nykøbing Falster, deres formand – bestyrelse og medlemmer for det store arbejde der var lagt i stævnet. Dejligt at arbejdet bar frugt.

OL
I skrivende stund er vore atleter i samlet flok på vej hjem fra Kina. Vore bueskytters præstationer har
ikke været prangende, men man skal huske på, at OL i Beijing ikke var vort hovedmål, og at det derfor
var glædeligt, at vi alligevel kvalificerede to skytter til legene. Forhåbentlig har de og vi lært en masse,
så vi kan være godt rustet til OL i London.
En af de ting som har været meget fremme om den danske deltagelse generelt og som også gælder vores
sportsgren, er den mentale forberedelse og træning. Ingen tvivl om at det vil gavne skytterne, hvis det
er muligt at træne dem mere på det mentale plan, så de er bedre forberedt til det store pres, det kan
være at deltage ved så stor en sportsbegivenhed.
Også den tekniske side og hele træningskonceptet skal i den kommende tid evalueres. Team Danmark
kommer med et nyt støttekoncept og vi skal selvfølgelig, dels i lyset af det men også med udgangspunkt i vores sport, til at vurdere, hvorledes vi skal forberede os på de kommende års eliteudfordringer. Dette gælder for så vel recurve som compound, selv om sidstnævnte ikke er olympisk.
Samtidig skal vort ungdomsprojekt evalueres og tilpasses til de fremtidige planer ligesom vi skal drøfte
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kraftcentre, uddannelse og breddearbejde.
Alt dette skulle gerne gå op i en højere enhed så vi kan udarbejde en samlet udviklingsplan for forbundet, så der er mange enkeltheder der skal bringes til at spille sammen. Det er efter min opfattelse efteråret og vinterens store udfordring for alle i dansk bueskydning.

Ungdoms OL
I 2010 vil de første Olympiske Lege under IOC for ungdom blive afholdt i Singapore. Man regner med
omkring 3.500 deltagere fra hele verden. Netop den store udbredelse på verdensplan er meget vigtig
for IOC og der bliver derfor kun få deltagere fra hvert land i de enkelte sportsgrene. Bueskydning vil
være repræsenteret med recurve og for hvert land vil der kun blive mulighed for deltagelse af en dreng
og en pige. Der skal skydes en 7o meter kvalifikationsrunde og dernæst elimination og efterfølgende
finaler. Holdskydning vil blive som mix-hold, dvs. en dreng og en pige.
Der vil blive to former for kvalifikation, idet der uddeles nogle pladser på forhånd som en slags wildcard og der vil blive fordelt nogle pladser på mere traditionel vis ved diverse mesterskaber.
Vi har haft kontakt med Danmarks Olympiske Komite, men det er endnu for tidligt at få nogle svar
på, hvorledes de vil satse på ungdoms Ol og hvorledes finansieringen af træning m.v. vil blive tilrettelagt.
Så snart alle er hjemme fra Beijing og der er faldet lidt ro på vil vi igen kontakte den olympiske komite
og forsøge at få klarhed over det videre forløb. Også omkring udtagelse - wildcard m.v.
Når vi ved mere om dette, kan vi også tilrettelægge tiden op til OL for skytterne, herunder udtagelse,
hvis Danmark kvalificerer til nogle pladser.
Nærmere vil følge her i bladet så snart vi ved noget konkret.

World Cup
Som de fleste sikkert allerede ved skal DBSF i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Sportsevent
Denmark være vært ved finale i FITA’s world cup for 2009.
Stævnet afvikles den 26/9 og vil finde sted i Nyhavn i København. Aftale med Købnhavns Kommune,
med havnen og med turbådene er på plads.

Skytterne skal stå på de to båd-platforme og skiverne vil blive opstillet ude i kanalen. På venstre side
(restaurationssiden) vil der være fri adgang, mens der på højre side vil blive opstillet tilskuerpladser,
hvortil man skal købe billetter.
>
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Fita stiller med alt det tekniske udstyr og stævnet bliver dækket af FITA’s eget TV hold, der også leverer billeder til den storskærm, der opstilles.
Der deltager i alt 16 skytter. Ved sæsonens world cup stævner findes de 4 bedste inden for herrer recurve, herre compound, dame recurve og dame compound. Disse fire skyder et finalestævne, med to
semifinaler en bronzefinale og en guldfinale.
Som noget nyt vil der i hhv. recurve og compound blive afviklet en match i mix-hold ( dvs en herre og
en dame). Her vil Danmark som arrangør få en plads i hver match, der så skal skyde mod et internationalt hold. Vi ved endnu ikke hvorledes modstanderne findes og vi har heller ikke afklaret, hvorledes de
danske deltagere i denne match, skal findes. Herom vender vi tilbage.
Stævnet finder som nævnt sted den 26/9 2009 og bliver dermed indledningen til Københavns værtskab
for IOC’s (den internationale olympiske komite) kongres og generalforsamling. Det betyder at den
internationale og lokale sportspresse vil være massivt tilstede i København, ligesom alle topfolk inden
for sport vil være i byen.
Det er således en unik mulighed for at præsentere såvel international som dansk bueskydning, så det
er et stævne vi ser frem til med stor forventning.
Jeg kan kun opfordre alle vore medlemmer til at bakke op om stævnet ved at møde om som tilskuere
på dagen.

ANNONCE
I forbindelse med stævnet vil vi få brug for en række hjælpere, så du må allerede nu godt overveje, om
du kan afsætte et par dage til at hjælpe med stævnet.
Det er ikke noget stort stævne at afvikle og FITA stiller med en del folk, men vi får brug for hjælpere
til at stille bane op, til at løbe med pile, til at anvise tilskuere på plads, som vagter ved stævnet osv.
På nuværende tidspunkt søger vi konkret 16-20 personer, der kunne tænke sig at optræde som vært
for skytter og ledere.
Hver skytte vil få tilknyttet en vært, der skal tage sig af skytten fra ankomst til afrejse, dvs. fra torsdag til søndag.
Derudover skal FITA’s tekniske stab og Tv hold have nogle kontaktpersoner, ligesom der skal være
værter for VIP-personer.
De kvalifikationer man skal have er:
Være over 18 år - have kørekort og kunne tale engelsk. Dernæst skal man bo ved København eller have
mulighed for privatindkvartering, da budgettet ikke rummer mulighed for hotelbetaling.
Du vil få lejlighed til at lære nogle af verdens bedste skytter at kende, idet du skal følge dem under
deres ophold i Danmark og være behjælpelig med alle slags spørgsmål/problemer der måtte opstå.
Stævnet sluttes med en middag som du også få mulighed for at deltage i.
Skulle du have lyst til at påtage dig en sådan værts-rolle eller vil du hjælpe med nogle af de andre opgaver der opstår, må du meget gerne kontakte kontoret. Så vil Helle tage imod og du vil senere høre
nærmere om projektet og din rolle.
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Feltskydning
Et af de spørgsmål der blev berørt under forårets forbundsmøde var feltskydningens fremtid. Der var
mange og meget forskellige bud, men det er uden for enhver tvivl at 3D skydning er i fremgang mange
steder.
FITA har også taget dette op og afholder nu mesterskaber og DBSF sender også skytter til disse for
således direkte, at få noget mere erfaring.
Vi vil meget gerne samle alle interesserede til en snak om feltskydning i Danmark og en dato har også
været fastsat. Da denne efterfølgende kom til at ligge samtidig med et feltstævne, har vi valgt at udsætte mødet. En ny dato kommer og jeg vil kraftig opfordre alle, der bruger naturen til bueskydning (dvs.
uanset om man skyder med den ene eller anden bue og uanset om man skyder den ene eller anden
form) til at komme til mødet og give deres mening til kende, så vi kan fortsætte af den vej der er størst
gehør for.
Det bør ikke kun være eliteskytter der møder op, idet vi også gerne vil have input fra alle breddeskytter, herunder også langbueskytterne.

Compound
Det er ikke nogen hemmelighed at træningen af vore senior compound skytter gennem en årrække har
været mangelfuld. Det skyldes en lang række forhold, men nu har en gruppe af vore bedste compoundskytter sat sig sammen for at rette op på dette. De har fremkommet med et projekt som nu er
til drøftelse og som vi skal se, om vi på fornuftig vis kan indpasse i de øvrige aktiviteter til glæde for
såvel seniorer som ungdom.
Så snart der foreligger nærmere nyt vil dette blive meddelt.

Dommere
Antallet af dommere i Danmark er dalet en del de sidste år. Der er mange der er stoppet, dels pga alder
og dels pga. arbejde m.v.
Som meddelt i sidste nummer af bueskydning afholdes der dommerkursus den 7-9. november 2009.
Har du lyst til at virke som dommer skal jeg herigennem opfordre dig til at tilmelde dig kurset.
Vi har hårdt brug for flere dommere så standen til stadighed kan fornys. Det skulle nødig ende med at
stævner blive aflyst pga. dommermangel.
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OPSLAGSTAVLEN
Nyt fra

Breddeudvalget

Så nærmer vintersæsonen sig og dette er ensbetydende med kurser.
Breddeudvalget afvikler som tidligere skrevet TRIN 3 – så husk derfor tilmelding til
Helle i sekr.
Sidste tilmelding senest den 1. Oktober
2008.
Det skal være din klub der indstiller dig, du
kan ikke selv gøre dette.
Sidste vinter blev afholdt TRIN 2, det derfor
blevet tiden til TRIN 1.
Her kan alle der ønsker at påbegynde sin
træneruddannelse melde sig. Henvendelse til
Helle i sekr. Datoerne kendes ikke endnu, da
vi skal se hvor mange der ønsker TRIN 1.
Der bliver afholdt 2 på Sjælland. Fyn og
Jylland kommer også med et – dette såfremt
der er deltagere.

Kursus/temadag for uddannet træner:
Breddeudvalget har til den kommende efterårs
sæson, fundet 2 fysioterapeuter som vil undervise i massage. Der vil blive uddelt diplomer
efter kurset.(du er ikke massør- men kan give
massage)

Kurset bliver afholdt i Middelfart og København den 1. November 2008 mellem kl. 10-16.
Der er sendt en mail ud til klubberne.
Der arbejdes ligeledes på et program, så der
laves optagelser og disse kan vises i MEGET
langsom gengivelse. (dette program er gratis det skulle kunne nogenlunde det samme som
Dartfish.
Men har du/i ideer til, hvad der løber af stablen
i vintersæsonen - kan i stadig skrive til mig på
følgende mail: Bredde@dbsf.dk

Skulle der være nogen som har TRIN 1 og
gerne vil have TRIN 2 i denne vinter – så sig
til, det kan være vi kan stable et på benene.

Vi ses på banerne
f/ Breddeudvalget
Finn Larsen

Generalforsamling i Stenlille jagt- og feltskytter
Mandag den 29. september 2008 kl. 19.00
i klubhuset på Plantagevej.
På gensyn
Bestyrelsen
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Årgange til de forskellige klasser fra 2008
I år 2008 skydes der således:
Klasser Årgange
Mikro 1997 og yngre
Mini 1995, 1996
Kadet 1992, 1993, 1994
Junior 1990, 1991
Senior 1989 og ældre
Old
Fra den dag man fylder 50 år har
man mulighed for at rykke til oldboys/
girls klassen

Danage Cup 2008
vet noget ved dørene, hverken ved Claus eller
Martin ville give sig. Men Martin vandt denne
finale dog kun med et´ point 112 – 111.

Dette års DANAGE CUP blev afviklet med
deltagelse af 65 skytter – heraf 2 tyskere.
Middelfart vil gerne sige tak til Erik Kornbek
for at vi igen måtte afholde dette stævne.
Der var størst antal skytter i herre compound
(36) så her måtte vi nøjes at lade 32 gå videre
og desværre færrest i dame compound (3).
Desværre var vejret ikke helt med os i år, men
hvad, vi kan ikke være lige heldig hver gang.

Der var dog også noget at skyde efter, da i havde en samlet præmiesum på 8600,- kr.
Den største præmier var naturligvis herre compound, hvor første præmien var 2000,- kr, så
alle ville bare gå videre fra deres finale skydning.
2009 – da vi ikke kender vores skæbne endnu,
ved vi derfor ikke om vi kan afholde DANAGE CUP i 2009. Vi håber meget på at det kan
lade sig gøre.

Det var en god skydning vi var vidner til og
der blev skudt mange fine resultater og ikke
mindre spændende finaler.

af Finn Larsen
Middelfart Bueskyttelaug

I herrer compound stod Martin Damsbo over
for en af vores lovende unge skytter Claus
Frantzen fra Nordkysten, og der blev ikke gi-

Louise havde opnået en placering som nummer 52 i den indledende skydning og mødte Malgorzata Cwienczek fra Polen i 32 dels finalen. Malgorzata skød fantastiske 113 point. Louise var dermed ude af turneringen
med sine 100 point score som hun fordelte således:
End

OL

Arrow
1
10
10
9
9

1
2
3
4

Bueskydning

2008

2
5
9
4
8

3
10
9
8
9

Sum

Total

25
28
21
26

25
53
74
100
100

Indledningsvis skød Niels sig i seedningen til en 53 plads hvilket betød at
han i sin første match skulle møde Marco Galiazzo fra Italien. Som det fremgår af nedenstående, opnåede Niels en score på 97 point hvilket slet ikke
rakte imod de 114 point som italieneren overbevisende vandt matchen med.
End
1
2
3
4

Arrow
1
8
9
8
7
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Sum
2
8
9
9
8

3
8
9
6
8

24
27
23
23

Total
24
51
74
97
97

fotos: Das Büro for
Danmarks IdrætsForbund og Team
Danmark 2007
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Hej alle
Her med tak for en herlig
weekend.
Det er første gang Middelfart arrangerer mesterskaber kun for ungdom, men
jeg tror ikke det bliver sidste gang.
Da vi sad og snakkede efter i alle var taget hjem,
blev vi enige om det havde
været alle tiders weekend
sammen med jer unge
skytter og jeres forældre. Trods det at det regnede lidt lørdag, kunne vi ikke mærke noget på
hverken forældre eller skytter – humøret var
stadig på toppen.
Både forældre og skytter skal have en tak for
den måde i forlod vores område på – der var
ikke noget affald nogen steder – udover det der
var i affaldssækkene (dem var der så til gengæld
også mange af).
Toiletterne som vi lånte på Gigtsanatoriet var
stort set ligeså pæne, som da jeg var derovre
inden vi ankom lørdag.
Dette skal i have mange
tak for.
Med hensyn til affald – så
blev vi noget overrasket
over alle de sække ca. 20.
Vi plejer at have 2-3 max. 4
sække – som vi nemt kan
komme af med –men 20
gav os problemer.
Skydningen gik over al
forventning, der blev sat
ikke mindre end 18 danske
rekorder! Fordelt på både
lørdag og søndag.
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Finn holder velkomst tale

Hvis der er nogen, der er interesseret i billeder/
video fra stævnet kan der laves en CD/dvd for
ca. 40 kr.
I kan kontakte mig på mail:
farm-larsen@stofanet.dk
Mange hilsner
Finn Larsen
Middelfart Bueskyttelaug
Randers søgt i læ
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DIF-pressemeddelelse 23.08.08

Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmarks evaluering af de olympiske lege i Beijing

Et godt OL for Danmark
af Niels Nygaard ,Formand for DIF og Carl Holst, Formand for Team Danmark

DIF og Team Danmark har her - efter at den sidste dansker har været i konkurrence på nær
håndboldherrernes kamp søndag - udarbejdet en
foreløbig OL-evaluering. Den egentlige evaluering
af den danske OL-deltagelse udarbejder vi i månederne efter OL og her vil bl.a. ledere, trænere
og atleter blive spurgt om en række OL-forhold.
Vi gør her foreløbig status på den sportslige indsats, på det organisatoriske og idrætspolitiske
område, ligesom vi kort skitserer, hvilke sportslige fremtidsperspektiver dette OL efterlader.

Sportsligt
De syv medaljer, som det danske OL-hold opnåede - 2 guld, 2 sølv og 3 bronze - er ikke blot en
opfyldelse af DIF og Team Danmarks medaljemålsætning. Det er også et af de bedste OL-resultater, som Danmark har opnået i nyere tid. I
betragtning af at den internationale konkurrence
er blevet væsentligt hårdere er det et rigtigt
stærkt resultat, at Danmark kan placere sig så
højt på medaljeranglisten, som tilfældet har været i Beijing.
Vi havde en række atleter med i Beijing, som havde potentiale til at vinde en medalje. Nogle var
bestemt mere oplagte medaljekandidater end andre. Men som
det så ofte sker ved et OL, så går
Resultater:
ikke alle medaljehåb hele vejen. Fordi konkurrencen ved et OL ofte er hårdere end ved et VM
eller EM - påCompound
grund af begivenhedens
Men: karakter,
og fordi mange
nationerPagni,
satser Italien
mere på et OL end
1. Sergio
på et VM. 2. Peter Elzinga, Holland
3. Marko Jarvenpaa, Finland
I Beijing skuffede
nogleDamsbo,
af vores største
idræts8. Martin
Danmark
navne: VM-sølvvinder
O. Madsen
blev
13. HenrikMark
Rasmussen,
Danmark
slået ud i sin31.
første
brydekamp,
bordtennisspilTorben Johannesen, Danmark
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leren Michael Maze tabte sin første kamp, Joachim B. Olsen nåede ikke kuglestødsfinalen, badmintonspilleren Tine Rasmussen tabte sin anden
kamp og finnjollesejleren Jonas Høgh-Christensen blev tidligt hægtet af medaljeracet. Han sejlede dog til sidst sig op på en samlet sjetteplads.
Selv om det kun var Mark og Jonas, der var oplagte medaljekandidater, var det skuffende, at alle
fem på så tidligt et tidspunkt røg ud af medaljekampen.
Håndboldlandsholdet nåede efter en famlende
start kvartfinalen, men kom som bekendt ikke til
at deltage i medaljekampene. Lige som for de fem
øvrige skuffelsers vedkommende skete det i en
konkurrence, hvor jævnbyrdigheden mellem de
mange bedste nationer er stor, og hvor risikoen
for at fejle derfor er større. Vi skal dog ikke lægge
skjul på, at vi havde håbet og troet på, at håndboldherrerne var kommet med i kampen om medaljerne og havde holdt os hen i spænding til det
sidste.
Til gengæld levede fire af de medaljehåb, vi på
forhånd havde peget på, op til forventningerne:
Guldfireren i roning leverede endnu engang guld,
hvilket må siges at være langt over de forventninger, som de fleste havde til båden blot få måneder
før OL. Og herre-dobbeltsculleren fik en fortjent
medalje. Selv om de måske nok havde sat næsen
op efter mere end den bronze, de fik, så er det en
utrolig flot præstation af Mads og Rasmus i en
Compound
Women:
af de stærkest
besatte bådtyper
inden for rosporten.1.Laura Longo, Italien
2.Albina Loginova, Rusland
3. Gladys viste,
Willems,
Banecykelholdet
at detBelgien
seneste halve års
15. Louise
Hauge,
imponerende
fremgang
ogsåDanmark
kunne holde vand
ved et OL. Nerverne i den indledende kørsel blev
afløst af en imponerende rekordtid i næste runde,

som banede vej til finalen og de efterfølgende
sølvmedaljer. I det hele taget klarede cykelfolket
sig rigtig flot ved OL med absolut tilfredsstillende resultater i landevejsløb og enkeltstart for både mænd og kvinder samt pæne placeringer i
pointløb og parløb - selv om der nok var forhåbninger til parløbet om en endnu højere placering.
Dressurholdet i ridning var det sidste medaljehåb, der levede op til forventningerne. Bronzen
blev hjemtaget i skarp konkurrence med USA, og
da det var den første danske medalje under OL
udløste den ekstra stor begejstring i den danske
OL-lejr - også selv om det foregik i Hong Kong,
et pænt stykke fra Beijing.
De sidste tre medaljer må betegnes som positive
overraskelser. Toer-kajakken i 1000 meter blev
først udtaget meget sent til OL, og selv om det
skete på baggrund af et EM-guld blev de bestemt
ikke på forhånd betragtet som et ‘sikkert medaljekort’. Sølvmedaljen er derfor over al forventning.
Sejlsportens 49’er havde kun de færreste regnet
med som medaljeaspiranter, og ingen havde vel
regnet med, at 49’eren fik dette OL’s mest omtalte guldmedalje - efter et dramatisk medaljerace og
to efterfølgende protestsager. Dramaet omkring
49’erens guldmedalje er som skræddersyet til en
amerikansk Hollywood-produktion. Vi - og de to
sejlere Martin Kirketerp og Jonas Warrer - har
følt, at vi vandt denne guldmedalje tre gange! Vi
er derfor ekstra glade for denne guldmedalje, og
at vi - trods langvarigt juridisk tovtrækkeri - undgik en spansk skrivebordssejr og i stedet fik de
helt rigtige sportslige vindere.
Den største positive overraskelse ved dette OL
er imidlertid svømmeren Lotte Friis’ bronzemedalje. Det er 20 år siden, vi sidst fik en medalje i
svømning - en af de største og mest attraktive
idrætsgrene ved OL. En stor applaus til Lotte og
til Dansk Svømmeunion. Det her er frugten af en
ambitiøs og målrettet elitesatsning, som ikke blot
har givet en OL-bronzemedalje, men også har
resulteret i Jeanette Ottesens 5. plads i 100 meter fri samt en række danske og nordiske rekorder. Det viser, at Danmark trods alt godt kan
være med i en så ‘konkurrencetung’ idræt som
svømning, og at det kan betale sig at holde fast
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ved et langsigtet mål - også selv om resultaterne
ikke indfinder sig med det samme.
Derudover viste de danske præstationer ved OL
i Beijing, at vi bliver nødt til at drøfte, hvad vi
kan gøre for at forhindre, at atleter fra de mindre
idrætter bliver negativt påvirket af den store opmærksomhed, som OL-deltagelsen betyder - både op til og under OL.
I Beijing var en række udøvere fra f.eks. skydning, bueskydning, atletik og BMX ikke blandt
medaljekandidaterne, men deres resultater levede
ikke op til vanlig standard. Her skal drøfte forberedelserne grundigt med specialforbundene, og
generelt skal vi have fokus på, hvordan vi kan
lægge medietræning og håndtering af stor opmærksomhed og forventningspres ind som en
integreret del af støtten til atleterne.

Organisatorisk
Organisatorisk forløb legene i Beijing næsten
gnidningsløst. Faciliteterne i den olympiske
landsby var gode, idrætsanlæggene imponerende
og transporten udmærket - også selv om de kinesiske chauffører ikke altid kunne finde rundt.
Sikkerhedsforanstaltningerne var betryggende,
men uden at være snærende. De mange tusinde
frivillige hjælpere var utrolig servicemindede og især i legenes sidste uge - mere fleksible end på
forhånd ventet. Vi har derfor kun stor ros til arrangørerne, men skal dog ikke undlade at bemærke, at både IOC og de kinesiske arrangører burde
have tænkt på, at september måned i Beijing
langt er at foretrække for afholdelse af et OL
frem for august måned, som både er præget af
megen regn og meget høje temperaturer.
I den danske lejr er det vores klare indtryk, at
samarbejdet mellem staben og de mange forskellige idrætsgrene har været fortrinlig, og at stemningen blandt atleter, trænere og ledere har været
rigtig god og præget af olympisk holdånd på
tværs af idrætterne. Den olympiske ide er på den
vis i absolut god forfatning.
Sportslige perspektiver
En række fremtrædende danske idrætsfolk vil vi
helt sikkert eller sandsynligvis ikke opleve ved
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legene i London om fire år. Det drejer sig bl.a. om
en række af vores badmintonspillere.
Omvendt er der en række unge talenter med i den
danske OL-trup, som allerede har præsteret fornemt, og som vi forhåbentlig også vil kunne opleve i London i 2012. F.eks. banecykelrytterne, en
række svømmere, en række roere og kajakroere
samt ikke mindst dansk idræts nye store stjernenavn, tennisspilleren Caroline Wozniacki. Der er
således mange at bygge videre på, men vi har
også en tro på, at en række nye talenter vil vokse
sig OL-modne som et resultat af vores styrkede
fokus på talentudvikling i klubber og forbund.

Idrætspolitiske spørgsmål
Det lykkedes desværre ikke at få valgt Wilson
Kipketer ind i IOC’s aktivkomité - trods en
ihærdig indsats. Wilson var dog rigtig tæt på, og
det var opmuntrende at se den høje valgdeltagelse blandt atleterne, samt at de mest engagerede
kandidater også opnåede mange stemmer. Wilson
fik således flere stemmer end både den amerikanske og den kinesiske kandidat, som troede, at de
kunne blive indvalgt alene på baggrund af deres
store OL-trupper.

get var dog beskæmmende, og vi vil i Danmark
arbejde for at få en valgprocedure, som er mere i
overensstemmelse med danske demokratiske
principper. Vi ønsker, at der lægges op til en mere åben valgkamp, hvor kandidaterne kan drøfte
idrætspolitiske holdninger med hinanden og deres vælgere. Dette bør IOC prioritere frem for at
bruge alle deres ressourcer på at udstikke formalistiske begrænsninger, som i øvrigt bliver håndhævet meget tilfældigt og uensartet.
Kronprins Frederik deltog som observatør ved
IOC-sessionen forud for OL’s åbning. Det er
vores klare indtryk, at kronprinsen ved sin tilstedeværelse fik banet vejen for sit IOC-kandidatur
til næste år ved IOC-sessionen og -kongressen i
København.
På samme IOC-kongres i København skal de
olympiske leges fremtid diskuteres. Det bliver i
den forbindelse spændende at se resultatet af
IOC’s analyser af seertallene fra legene i Beijing:
Hvordan fordeler OL-interessen sig geografisk og
demografisk på verdensplan? Og hvad kan vi i
givet fald gøre for at ændre eventuelle fortsatte
fald i interessen blandt de unge i Europa og
USA?

Manglende klare retningslinjer omkring aktivval-

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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Succes ved

”NORDKYSTEN’S STÆVNE” d.16/8
Nyt finale koncept, mange spurt præmier og skydning om en Sony PSP, samt lodtrækning på ryg nummeret, det var dagsorden da vi i Gilleleje klubben havde arrangeret stævne.
Succesen var enestående, og mange skytter fik en
god dag, og en masse finale træning.
Desværre er det min opfattelse at Dansk bueskydning kan være lidt tung i bagdelen, når det
gælder nye ideer og tiltag der kan fremme sporten, sagt med bevis på den manglende interesse
fra de høje herrer,i forhold til hvordan vores
stævne gik og ellers blev afviklet.
Ingen har nemlig vist interesse efterfølgende.
Alligevel forhindrer det ikke, os i Nordkysten, i
at arbejde videre på konceptet og tænke på 2009.
Næste år bliver det igen, i samarbejde med
BALDUR’s BUESHOP, med enkelte forbedringer i konceptet.

så andre klubber der evt. også kan se ideen, kan
få hjælp med at arrangere lignende stævner.
Det er vores overbevisning at bueskydning skal
være sjovt for alle der deltager i stævner, og ikke
kun for eliten, som gang på gang høster medaljerne, og står tilbage når alle andre har pakket sammen og er draget hjem over. Sagt med henblik på
stævner der afsluttes med finaler.
Til det kan vi kun håbe på at andre klubber også
tør modsætte sig gamle traditioner, som i årevis
har vist sig med samme resultat.
Glæd jer til stævnet i 2009 – det bliver mindst
ligeså godt.
Henrik Rasmussen – Nordkysten

Samtidig arbejder vi på at lave en stævne mappe,
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DBSF Top 10 Udendørs 2008
Herre Recurve
Navn
Johan Weiss
Steffen Thorkildsen
Niels Dall
Bo Steimann
Martin Laursen
Morten Caspersen
Bjarne Laursen
Søren Jørgensen
Hans Lassen
Jakob Ruud Poulsen

Klub
Randers
Arcus
Brande
Roskilde
TIK
Køge
Silkeborg
Middelfart
Sønderborg
Aalborg

Stævne
Randers – 030508
Randers – 030508
Taastrup – 250508
Randers – 030508
Randers – 030508
Taastrup – 250508
Randers – 030508
Holstebro – 080608
Randers – 030508
Taastrup – 250508

Point
1301
1284
1277
1266
1257
1231
1230
1222
1179
1132

Dame Recurve
Navn
Louise K. Laursen
Randi Degn
Katrine Gammelmark
Maja Jager
Karin Lorentzen
Henny Jeremiassen

Klub
TIK
TIK
Køge
Broby
Arcus
Arcus

Stævne Point
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Holstebro – 080608
Randers – 030508

1269
1248
1109
1096
1073
921

Stævne
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508
Randers – 030508

Point
1390
1381
1376
1375 (87 / 38)
1375 (83 / 28)
1362
1361
1345
1340
1338

Herre Compound
Navn
Klub
Martin Damsbo
Brande
Erik P. Nielsen
Silkeborg
David Hauge
Brande
Henrik Rasmussen
Nordkysten
Torben Johannesen
Broby
Kasper H. Christensen Århus
Mark Bysted
Århus
Mads Juul Krogshede Randers
Mikkel Nørgaard
Roskilde
Lasse Eriksen
Randers
Dame Compound
Navn
Louise Hauge
Margaret Bang
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Klub
Stævne
Brande
Randers – 030508
Lavia Odense Holstebro – 080608

Point
1361
1257

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:

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

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

Økonomi:

Bjarne Strandby
Sensommervej 75
8600 Silkeborg
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

Steen Jørgensen
Højgaardstoften 426,
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 22 04
finans@dbsf.dk
Næstfmd.:
Morten Holm-Nielsen
Stautrupvej 1 K,
8260 Viby J
vice@dbsf.dk

Suppleant:
1. Kasper H Christensen
2. Jesper Lie

Udvalg under DBSF

Breddeudv.:
Finn Larsen
Brovejen 179
5500 Middelfart
tlf. 64411773
bredde@dbsf.dk

Dommerudv.:
Otto Zebitz,
Neptunvej 27, 6710 Esbjerg V
Email: dommer@dbsf.dk
7515 1434/ 4031 1434

Eliteudv.:
Klaus Lykkebæk
Pandebjergvej 65
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 82 79 21
Bestyrelsesmedlemmer:
Sjælland:
Sanne Rahbek
Mølleager 124
2640 Hedehusene
Tlf.43 52 65 45/28 77 65 45
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk
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Ordens-og amatørudv.:
Peter Rygaard
Tlf. 48267664
ao@dbsf.dk

Lovudv., formand:
Flemming Skjoldborg
Søndermarken 114, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86912010
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Danage annonce
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