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Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine
Spidser i stål og messing
Fjerfaner i 17 forskellige former
Rådgivning om valg af pile-spine og vægt
Forsendelse til hele landet

Værktøj og tilbehør
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Spændende 3D dyr fra Longlife
Langbuer fra Falco, Border og Tomahawk
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SUPER SLIDSTÆRKT
VANDTÆT - TÅLER AL SLAGS VEJR
NÆNSOM VED PILENE
NEMT AT ARBEJDE MED
ØKONOMISK
KØB DIREKTE PÅ FABRIKKEN

GRANBY FOAM AS
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WWW. GRANBYFOAM.DK
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Archery ved
KIM Hyung Tak 240 sider fyldt med gode
illustrationer og forklaringer
790 kr.

FIVICS CEX5 frontstabilisator
FIVICS CEX5 sidestabilisator
FIVICS CEX5 extender
Flexball
Spray til fanetest

500,00
328,75
218,75
53,50
225,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Stafetten er grebet
Velkommen til 2010 og velkommen til en ny omgang af
BUESKYDNING. Henrik Tangø-Brandt har sendt redak
tionsstafetten videre, og jeg har grebet den. Det er en
opgave, som jeg har set frem til. Arbejdet med indholdet
til dette første nummer i 2010 bekræfter min forestilling
om, at der er mange ildsjæle i dansk bueskydning. Det
gælder både de frivillige kræfter og de bueskytter, der bruger rigtig mange timer hver uge på at forbedre sig. Som
redaktør er det en fornøjelse at finde frem til historier om
de personer, og dem kan du læse om i dette og kommende udgaver af bladet.
På s. 6-10 finder du for eksempel en artikel om recurveskytten Niels Dall, der repræsenterede Danmark ved OL i
2008. Han har mod på mere, og hans store sportslige
ambitioner på det internationale plan driver ham. Artiklen
er den første i en serie af portrætter om skytter omkring
bruttoholdene med store sportslige ambitioner.
Udover min opgave som redaktør på bladet her har jeg
været ansat i DBSF som sportsadministrator for Elitecenter
Århus siden maj 2009. Det har åbnet op for mange idéer,
som kan være til gavn for redaktørjobbet.
Jeg har lovet DBSF at sende disse ord videre:
Bestyrelsen ønsker at takke Henrik Tangø-Brandt for det
fine arbejde, han har lavet med DBSF’s officielle blad. Han
har for alvor bragt bladet ind i en ny tidsalder.
Jeg vil også gerne takke Henrik Tangø-Brandt for hans
positive visioner for bladet, som gør, at jeg har et godt
fundament at arbejde ud fra.
På det grafiske design har BUESKYDNING fået tilknyttet
den dygtige art director, Pia Rolschau Hansen, bycatfish,
og jeg vil gerne takke hende for det fremragende samarbejde.
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Polar Cup
i Århus
Setsystemet blev afprøvet ved Århus Åben i januar,
hvor kulden også ramte bueskydningen
Af Morten Holm Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug ı Foto: Privatfoto

Lørdag den 16. januar afholdt Aarhus Bueskytte
laug Århus Åben i Viby Hallerne med 75 deltagere.
Vi mente selv, vi var rimelig godt forberedte.
Fredag aften kørte de tre frivillige inklusiv under
tegnede alt udstyr kørt ud i hallerne. Vi konstate
rede, at der var rimeligt godt lys i begge haller, så
skytterne måtte finde andre undskyldninger for
ikke at ramme.
Lørdag morgen klokken 6 skulle vi i gang med
opsætningen. Det gik rigtigt godt – vi fik endda
tid til morgenmad. Det var godt nok lidt koldt,
men varmen måtte jo komme. Da klokken blev 9,
var det absolut ikke blevet varmere, og vi ringede
til den ansvarlige for varmen. Han havde dog tele
fonsvarer på. Og han havde åbenbart ikke lyst til
at ringe tilbage.
Klokken 10 måtte vi derfor gå i gang med
stævnet i to kolde haller. Værst var det i hallen,
hvor recurveskytterne skød. Der fik temperaturen
sneget sig helt op på 13,7 grader. Compound
skytter begyndte i den anden hal også at bekla
ge sig lidt over temperaturen – det var der dog
ingen grund til, da de havde ca. 2 grader mere
end i den anden hal. Varmen kom dog, men da
var vi desværre færdige med stævnet (og for at
berolige jer alle sammen, så var der varme på
hele søndagen).
Som arrangør er vi glade for, at alle tog det
med godt humør, og så må vi leve med, at Århus
Åben– indendørs blev til Polar Cup.
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Finaler med setsystem
Bortset fra varmen gik stævnet rigtigt godt. Vi
prøvede at afvikle finalerne med det nye set
system. Vi syntes selv, at det gav nogle spænden
de finaler, da man jo ikke er helt færdig, fordi
man kommer til at skyde en dårlig pil.
Rent resultatformidling i finalerne kunne man
følge med i, hvordan setpointene blev, men ikke
på hvor mange point der blev skudt. Det er nok
noget, vi skal have forbedret, fordi man kan jo
vinde 6-0, og det ser meget overbevisende ud,
men man behøver jo kun at have skudt 3 point
mere.
Der var præmier til de 4 bedste i compound og
de 4 bedste i recurve.
I compound blev resultatet:
1. plads – Martin Damsbo
2. plads – Pactrik Laursen
3. plads – Mads Knudsen
4. plads – Nicklas Friese
I recurve blev resultatet:
1. plads - Johan Weiss (billedet)
2. plads – Maja Jager (billedet)
3. plads – Carina Christiansen
4. plads – Steffen Thorkildsen
Vi håber at se jer alle igen til næste år
– forhåbentlig i en opvarmet hal!
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Niels Dall under OL i 2008. Han tabte i 32-dels finalen til den daværende
forsvarende olympiske mester Marco Galiazzo, 114-97.
– Jeg fik tæv, sagde Niels Dall efterfølgende om nederlaget til DR Sporten.

Drømmen om endnu et OL
Niels Dall blev i forbindelse med OL 2008 en af Danmarks mest omtalte
bueskytter. Dengang stod der 60-70 timers træning med buen på
programmet hver uge. Nu står der Idræt på det meste af ugeskemaet,
og buetræning foregår oftest hjemme i lejligheden.
Af Allan B. Grønkjær ı Foto: Privatfoto

Ambitionerne er krystalklare. Niels Dall vil med til
endnu et OL, og det skal gerne være i London i
2012. Samtidig vil han gennemføre sit studie på
Institut for Idræt på Københavns Universitet. En
uddannelse han begyndte på efter OL 2008. Niels
Dall er en meget dedikeret person – når han sæt
ter sig et mål, forventer han at opfylde det. Det
sker gennem benhårdt arbejde, planlægning og
disciplin. Netop nu er det studiet, der får lov at
fylde mest. Her bruger han nogle af de erfaringer,
bueskydningen giver ham.
– Disciplin, arbejdsindsats og arbejdstid er
nogle kompetencer, jeg har tillagt mig i årene op
til OL i 2008. Når man skal prøve på at nå en
international elite, skal man ikke være bange for
at bruge 70 timer om ugen på noget, og den
disciplin og arbejdsomhed har jeg kunne bruge
på mit studie, forklarer Niels Dall.
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Fokus på uddannelse
Både drømmen om OL og valget af Idræt som sit
studie viser sig at være resultater af mange års
tanker. Niels Dall har været optaget af idræt lige
siden han var barn, og derfor var det også et
naturligt valg at begynde at læse det fag. Idræt
har altid været det, han har haft lyst til at bruge
sit liv på. Det har dog også betydet, at ambi
tionerne med buen holder pause.
– Det første 1 ½ år på studiet – indtil nu – har
jeg haft mange praktiske fag på studiet, og det
har taget cirka 40 timer om ugen, men efter mine
eksamener i januar vil jeg nok kun skulle bruge
cirka 20 timer om ugen på det, fortæller Niels
Dall og fortsætter:
– Jeg har forsøgt at have buen i hånden
omkring ti timer om ugen indtil nu, men planen
Fortsættes på side 8
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Fortsat fra side 6
for dette forår er, at jeg skal lægge cirka 10-15
timer om ugen i bueskydningen.
Selvtræning i hjemmet
De fleste timer med buen tilbringer Niels Dall
hjemme på Nørrebro i sin lejlighed på 90 m2,
som han deler med en kammerat. Han har indret
tet sig med en skive, som gør ham i stand til at
træne her. Det er nogle helt andre vilkår, end
under de fire år han tilbragte på Elitecenter Århus
frem til sommeren 2008. ifølge Niels Dall var for
delen ved den tid de kvalificerede træningspart
nere og gode træningsfaciliteter, de dygtige fysi
ske trænere, det idrætsmedicinske team samt ikke
mindst en mentaltræner. Derudover var der de
mange rejser til internationale stævner og træ
ningslejre.
– Det at være omgivet af andre fuldtidssports
folk, betød også meget for min oplevelse af at
være eliteidrætsudøver. Der var dog også ulem
8

per. Især det lukkede træningsmiljø var vanskeligt
at håndtere. Samtidig var elitecenteret stadigvæk i
en opstartsfase med mange børnesygdomme og
små administrative problemer.
De udfordringer kom for alvor til syne for Niels
Dall, da han kvalificerede sig til OL.
– Efter kvalifikationen oplevede jeg manglende
hjælp til at håndtere det store presseopbud, der
pludselig kom. Det samme gjaldt sponsorarbejdet.
Naturligvis kom disse frustrationer til at påvirke
mit sportslige fokus og præstationer.
Pressen opdagede hurtigt Niels Dall, og han fik
meget omtale i de danske medier. Ligeså hurtigt
som han kom ind i mediecirkusset, blev han dog
glemt igen. Politiken havde for eksempel en arti
kel med følgende overskrift, da Niels Dall var fær
dig ved OL: ”OL-bueskytte tilbage i mølposen”.
Et helt menneske
Måske ser vi Niels Dall tilbage i varmen om et par
år. Han vil i hvert fald kæmpe det bedste, han har
lært, men det sker ud fra andre præmisser end

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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DYREHAVERUNDEN 2010
søndag d. 28. marts 2010

Jægersborg Dyrehave ved Raadvad Kro
24 mål 3-d dyr
TK 9.30 STaRT 10.00 (HuSK sommertid begynDeR!)
Klasser:
Ingen opdeling på køn
Klasse 1: Compound
Klasse 2: Recurve
Klasse 3: barbue
Klasse 4: Langbue
Klasse 5: buejæger (se lovkomplekset)(10.51.1)
Maximum to pile ( DbSF-3D regler af 29.marts 2009)
Points:(X-10-8-5)(7-5-2)
Pil skal sidde i dyr for at tælle.
alt, hvad der kan bløde, tæller.
BEtEgNElsE
Det sociale betyder meget på idrætstudiet, her ses Niels Dall i
forbindelse med et fastelavnsarrangement.

Fortsat fra side 8
sidste gang. Han vil ikke være på fuld tid på
samme måde som sidste gang, ligesom han vil
mangle sparringspartnere og de lækre træningsfa
ciliteter.
– Jeg tror på at det, at jeg føler mig som et mere
helt menneske i dag, og det at jeg har draget
nogle erfaringer første gang, vil betyde, at jeg har
nemmere ved at komme tilbage til verdenseliten.
En tilværelse uden for bueskydning er måske
det bedste redskab for Niels Dall. Da han var på
EC, var han hovedsageligt bueskytte, mens livet i
dag rummer mange flere facetter.
– Jeg har i høj grad haft behov for at bruge tid
på min familie, mine venner og mit studie over
bueskydning, fordi jeg følte, at jeg forsømte disse
elementer af mit liv i årene op til OL.
Omvendt savner han også at konkurrere på
topniveau og det professionelle liv, hvor han kan
dedikere sig 100 procent til én ting.
Lærer af sine erfaringer
OL 2008 var på flere måder den største oplevelse
for Niels Dall indtil nu i hans liv. Sportsligt var det
10

en af de største skuffelser i hans hidtidige karrie
re. Omvendt gav det ham personligt en masse
gode erfaringer og oplevelser, som han tog med
sig og kan bruge i dag.
– Jeg synes ikke, man kan sætte en finger på
min indsats. Altså i øjeblikket, da jeg stod der,
gjorde jeg mit allerbedste, det yderst mulige. Men
mine forberedelser ville jeg ønske, at jeg kunne
gøre om, forklarer Niels Dall om konkurrencen i
Beijing.
Andre kan måske også lære noget af hans erfa
ringer. I hvert fald vil han gerne give dette råd
videre til andre, der har ambitioner om at nå
internationale resultater:
– For det første skal man gøre sig klart, hvad
det kræves, nemlig ekstrem meget træning og
stort afsavn på familie og venner, for at nå der til,
og om man er villig til at gøre det. Man skal tro
100 procent på, at man kan det, og så lade være
med at lytte til dem, som siger, det ikke kan lade
sig gøre!

senior
Junior
Kadet
Mini
Micro

AlDER

KR.

>18
16-17
13-15
11-12
<10

150
100
100
50
50

TILMeLDIng:
Torben eskildsen - Tværbommen 11 - 2820 gentofte.
Tlf. 39657277 - email: torben.eskildsen2@skolekom.dk
Tilmeldingsfrist: Skriftligt eller telefonisk eller e-mail,
senest onsdag den 17. marts 2010 – Tilmelding er bindende!
BEMÆRK: Meld til via telefon eller mail, selvom du betaler via netbank!!!
betaling: via netbank - Reg. 1551 konto 10586356
Husk at skrive: navn- Klub- Klasse.
undtagelsesvis kan betaling finde sted i skoven!
OBS: børnepatruljer bliver dannet.
Stævnet vil være dommergodkendt.
PS: Camouflagetøj ikke tilladt jvf. lovkomplekset 2.6.8, pga sikkerhedsårsager.
Vel mødt i skoven!

Lyngby Bueskyttelaug

Balancen mellem
regler og etik
Fire nordiske lande afholdt i november 2009 et fælles
dommerseminar i Idrættens Hus i Brøndby.
Målet var at finde en fælles nordisk dommerfilosofi.
Af Allan B. Grønkjær ı Foto: Flemming Skjoldborg

Norden har nogle meget kompetente dommere
inden for bueskydning, og de var sat i scene den
21.-22. november i Idrættens Hus i Brøndby. Her
deltog 23 dommere fra Norge, Sverige, Færøerne
og Danmark. Arrangørerne var norske Morten
Wilmann, formand for FITA’s dommerkomite siden
2007, Schandorff Vang fra Færøerne, som blandt
andet var dommer ved OL i 2008, svenske Peter
Holt, bestyrelsesmedlem i det svenske bueskytte
forbund og vores egen Klaus Lykkebæk, EMAUog FITA-dommer.
Deltagerne kom vidt omkring i løbet af de to
dage. Der var blandt andet oplæg om, hvordan
en international dommergerning adskiller sig fra
en national opgave. De diskuterede også interna
12

tionale regler og procedurer, som bør implemen
teres i uddannelse af dommere i de nordiske
lande. Ikke mindst indeholdt programmet en
række cases.
– Seminariet var en stor succes. Deltagerne fik
især meget med hjem i bagagen ud fra de cases,
de diskuterede i løbet af de to dage, fortæller
Klaus Lykkebæk.
En case er også et opstillet dilemma, som dom
merne diskuterede, hvordan man bedst muligt
kan løse. Det er nemlig ikke muligt at give en
facitliste, som en dommer kan arbejde ud fra. Ved
at arbejde med cases, fik deltagerne en rigtig god
Fortsættes på side 14
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Forbundsmøde 2010
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Søndag d. 11. april 2010 kl. 10.00
Dagsorden ifølge lovene.
Specificeret dagsorden, det reviderede
regnskab og budgetforslag, lovforslag
samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets
afholdelse.

hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i
hænde senest 6 uger før forbundsmødet.
Deltagerpris: kr. 200.- pr. person
– Prisen dækker frokost og forplejning
Sidste betalingsfrist er 26. marts 2010

Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes
af samme kreds, der kan fremsætte lovforslag, skal, for at blive behandlet på et
forbundsmøde, være DBSF’s sekretariat i

Rolf Lind
Formand DBSF

De 23 deltagere kom på skolebænken under seminariet.

Fortsat fra side 12
mulighed for at komme omkring nogle situa
tioner, som de sandsynligvis også vil opleve i en
dommersituation ved et stævne i fremtiden.
Inde eller ude
Der var meget fokus på, hvordan man som dom
mer kan blive bragt i situationer, der kræver
handlekraft. Regelsættet siger ét, men ofte må en
dommer fortolke reglerne. Det giver en etisk pro
blemstilling, som en dommer må være bevidst
om. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om, pilen
er inde eller ude, eller om den sidder i 9’eren eller
10’eren. Lykkebæk forklarer:
– Som dommer er det ikke muligt at finde et
entydigt svar hver gang – tværtimod. En dommer
skal vide, hvad intentionen er med regelsættet,
og i situationen må dommeren beslutte, hvordan
reglerne skal bruges. Enhver tvivl skal dog komme
skytten til gode.
Dommeren må naturligvis kende reglerne til fin
gerspidserne, og når han kan det, bliver han nødt
til at fortolke reglerne.
14

– Nogle kalder os paragrafryttere, men vi for
holder os til reglerne. Vi er dog forskellige som
mennesker, og det er vi derfor også som dommere.
Ens linjer i Norden
Dommerseminaret var det første af sin art. Det er
en udløber af de årlige møder mellem de nordiske
lande. Dommerseminariet bliver gentaget i 2011,
og dommerstanden arbejder på den måde videre
på at finde en nordisk linje. Det er en langsigtet
proces, og en fælles dommerfilosofi vil de natio
nale forbund også forsøge at indarbejde i uddan
nelsen af nye dommere.
– Vi vil prædikere videre, hvad vi hører, og på
den måde kan vi gøre sub-eliten dygtigere. Får vi
en ens linje bliver det også muligt, at vi for
eksempel kan sende danske dommere til Norge
på kursus, hvis der er behov for det, forklarer Lyk
kebæk.
Formålet med seminaret var i det hele taget at
udvikle den nordiske dommerstandard og give
potentielle internationale dommere et indblik i,
hvad det vil sige at være dommer ved internatio
nale opgaver.

VERDENS

BEDSTE

ALBINA
LONGINOVA

INDIVIDUEL VERDENSMESTER 2009
HOLD VERDENSMESTER 2009
MIX-HOLD VERDENSMESTER 2009
Albina Longinova fra Rusland vandt, alt hvad der
kunne vindes ved VM i Korea. Hun skyder med
Bowtech’s Constitution - en af verdens bedste
compoundbuer. 2010 versionen hedder “Brigadier”
og er udstyret med den nye revolutionerende
Overdrive Binary® Teknologi.
Klik ind på www.bowtecharchery.com
og se de nyeste videoer

aktivbueskydning.dk
TLF. 40 41 03 12 [ mandag-fredag 11-16 ] E-MAIL HANSTH@NEWMAIL.DK
SHOWROOM / SALG: ROSKILDEVEJ 282, i GRD., 2610 RØDOVRE

Tænk på de unge
og bliv belønnet
DIF udlover i alt 300.000 kroner til idrætsforeninger,
der sætter fokus på ungdommen.
Af Allan B. Grønkjær ı Foto: Flemming Skjoldborg

Din idrætsforening har muligheden for at få del i
de 300.000 kroner, som DIF igen i år uddeler til
ungdomsprojekter. Du kan søge penge hos DIF’s
Unge i Fokus-pulje, hvis din forening har et bud
på, hvordan en idrætsforening fastholder de unge
på trods af fester, lektier, kærester og lignende,
der lokker ungdommen væk fra bueskydning.
Med penge fra DIF’s Unge i Fokus-pulje kan I gøre
jeres idé til virkelighed.
– Det ville være dejligt, hvis også bueskydning
sætter fokus på de unge i den her sammenhæng.
Vi ønsker at belønne de foreninger, der tør
nytænke børne- og ungdomsidrætten, fortæller
DIF-konsulent Helle Carlsen
DIF lægger vægt på, at det ungdomsprojekt,
der søges penge til, falder inden for en af de fire
følgende kategorier:
Idræt på tværs
Projekter hvor flere idrætter arbejder sammen om
at organisere idræt, så der er mulighed for fleksi
belt medlemskab, flere sociale kontakter m.v.
Mixidræt
Idræt på tværs af køn og alder og eventuelt
idrætsgren.
Ung nybegynder i idrætten
Hvordan bliver det muligt at starte på en ny
idrætsgren, når man aldrig har gået til den tidli
gere? Gode projekter efterlyses.
Overgang fra ung til voksen
Hvordan letter vi overgangen fra ung til voksen
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udøver? Hvordan undgår vi, at unge får et kul
turchok, når de træder ind i de voksnes idræts
rækker?
Et andet vigtigt kriterium er, at idéen skal have
en overførselsværdi til andre idrætter, ligesom der
ses positivt på projekter, hvor unge selv er initia
tivtagere og er involveret i gennemførelsen. Ende
lig er det afgørende for støttemuligheden er, at
effekten kan måles efter endt projektperiode.
På DIFs hjemmeside, www.dif.dk, kan du se hvilke
projekter, der tidligere har fået støtte.
Ansøgningsskema
Du skal benytte et ansøgningsskema, som også
kan downloades fra www.dif.dk. Du er meget
velkommen til at ringe til DIF-konsulent Helle
Carlsen, tlf.: 4326 2051, inden du søger, og få en
snak om projektidéen.
Ansøgninger indsendes, gerne elektronisk, til
hca@dif.dk eller med post til:
Danmarks Idræts-Forbund
Att.: Helle Carlsen
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Ansøgningsfrist
Puljen uddeles 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne
er 15. februar, 15. maj, 15.august og 15. novem
ber. Svartiden er cirka fire uger.
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Nytår med pokaler
og en gavmild fond
Traditionen tro afholdt TIK Bueskydning igen Nytårspokalen i januar.
I år blev finaleskydningen specielt spændende. Undervejs blev den
arrangerede klub begavet med en stor sum penge.
Tekst Allan B. Grønkjær ı Foto: Kaj Frandsen

For 27. gang skød man nytåret ind med Nytårspo
kalen. Hovedparten af den danske bueskydnings
elite var mødt op til stævnet i Taastrup den 10.
januar. Også svenske bueskyttere deltog, så der
var linet op til et interessant stævne.
Vinder af Nytårspokalen for hold blev i recurve
klassen Gripen, Sverige og i compoundklassen
Helsinge. Individuelt blev Nytårspokalen i recurve
klasserne vundet af Maja Jager, Broby og Pär
Lindberg, Helsingborg Bk. Lindberg vandt finalen
over Morten Caspersen, som i sin semifinale
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havde slået TIK-talentet Martin Laursen ud. Det
var dermed en træner-elev match, da Caspersen
træner Laursen på Kraftcenter Køge
Højt niveau i compound
I compoundklassen vandt Camilla Søemod, Glad
saxe efter hun tog livet af to af de lokale talenter.
Først måtte Ida Frandsen strække våben i en
semifinalematch, der blev afgjort på tredje ompil.
I guldfinalen var det så Sarah Sönnichsens tur til
at møde Camilla Søemod, og igen stod den erfar

ne Søemod som den stærkeste. Som et plaster på
såret var Ida Frandsen og Sarah Sönnichsens skyd
ning i den indledenden runde så god, at de
begge opnåede kvalifikationskravet til EM Inden
dørs i Kroatien senere på året.
Verdensrekordholderen på 90 meter, Martin
Damsbo, Brande, levede også op til favoritværdig
heden og tog sejren i herre senior compound.
Finalen vandt han efter ompile med svenske
Jonans Andersson, Trelleborg. Andersson impone
rede undervejs ved at skyde 120 i sin kvartfinale.

Hjælp fra Nordea Fonden
I forbindelse med Nytårspokalen fik Adam Palmar,
Ida Frandsen, Martin Laursen og Sarah Sönnich
sen på TIK’s vegne overrakt en check på 16.800
kroner af formanden for Nordea Fonden. Netop
de fire, unge skytter fik checken overrakt, fordi de
repræsenterede TIK ved internationale stævner i
2009. Pengene er da også øremærket arbejdet i
ungdomsafdelingen i TIK og dens indkøb af pile.

19

Månedens snapshot

Pletskræk gav fremgang
15-årige Ida Frandsen stod bag intet mindre end 11 individuelle danske
rekorder og har del i et par holdrekorder i 2009. BUESKYDNING går
her bag om rekordholderen.
Af Allan B. Grønkjær ı Foto: Kaj Frandsen og Simon Mikkelsen

I alt har hun nu 10 bestående individuelle rekor
der fordelt over dame mini, kadet og junior com
pound. BUESKYDNING opsøgte Ida Frandsen for
at få at vide, om det er jagten på rekorderne, der
driver hende. Det viste sig hurtigt, at det er kon
stant fremgang med bueskydningen, der er Ida
Frandsens mål – ikke rekordjagten i sig selv.
Har du en bestemt rekord, du gerne vil slå i frem
tiden? Og hvilken rekord betyder mest for dig?
– Nej, mit mål er ikke at slå rekorder. Jeg forsø
ger bare at blive lidt bedre år for år. De rekorder,
jeg husker bedst, er de rekorder jeg satte sammen
med holdet (Sarah Sönnichsen og Hector Grøn
dahl) ved ungdoms DM i Middelfart i 2009. Vi
skød godt, og vi havde det alle sjovt, fortæller Ida
Frandsen.
Hvad er dine ambitioner for bueskydning frem
over?
– Jeg har planer om at blive ved med at skyde
længe, og blive lidt bedre for hvert år. I 2010 er
målet at blive udtaget til EM indendørs og uden
dørs, og på kort sigt ville det være fantastisk at
vinde en medalje ved junior EM eller VM.
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En bueskyttes skræk
Udtagelserne og drømmen om medaljer er rea
listiske og skal ses i lyset af, hvordan Ida Frandsen
har forbedret sig over kort tid. En fremgang der
med rekorderne in mente for alvor viste sig efter
en omgang pletskræk. Pletskrækken ramte nem
lig Ida Frandsen i sensommeren 2008. Hun forkla
rer her, hvad er pletskræk, og hvordan blev hun
ramt af den:
– Jeg tror, at pletskræk opleves forskelligt fra
person til person. For mig betød det, at når jeg
nærmede mig gult i sigtet, så sendte jeg skuddet
af sted. Og meget ofte blev det ikke et kontrolle
ret skud, men et panikskud, der ind imellem ikke
engang ramte skiven. Det var buen, der kontrolle
rede mig og ikke omvendt.
Hvordan oplevede du tiden med at overvinde
pletskrækken:
– Jeg var ved udendørs DM, da det var aller
værst. Jeg klarede mig kun gennem dagen, fordi
jeg fik hjælp af Torben Johannesen. Jeg fik en
Fortsættes på side 22
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STÆVNEkalenderen

[Klik ind på www.dbsf.dk og få flere detaljer]

FEBRUAR
DATO		

STED	ARRANGØR	

STÆVNETYPE

6.		
Stribhallerne, Middelfart
FM Inde
7. 		
Hillerød
Hillerød Bskl.
18m Fita - Frederiksborgpokalen
					
SM for Senior/Junior
13. 		
Frederikborg Centret
Hillerød Bskl.	Ungdomsstævne
27.		
Hillerød
Hillerød Bskl.
SM for ungdom
28.
Sønderhede, Esbjerg
Viking
Vinterjagt

MARTS

Fortsat fra side 21
lang snak med ham lige bagefter, og vi lavede en
plan for, hvordan jeg skulle træne de kommende
6 måneder. Det blev 6 måneder uden konkurren
cer, hvor jeg kun skød på barmåtte. I de 6 måne
der var det nogen gange svært at se fremskridt,
men for det meste kunne jeg mærke, hvordan
det blev bedre for hver gang jeg trænede.
Mange ville sikkert have lagt buen på hylden i
løbet af de 6 måneder, men Ida Frandsen holdt
ud. Ifølge hende selv har det gjort hende til en
bedre bueskytte i dag:
Ja, helt sikkert. Jeg har fået bedre kontrol over
buen, og mit slip er blevet meget bedre. Det var 6
måneder, hvor jeg kun koncentrerede mig om at
lave gode skud, så det gav mig en bedre skydestil.
Jeg er rigtig glad for al den hjælp, jeg fik af Tor
ben og Martin Damsbo. Uden dem tror jeg ikke,
jeg var kommet over pletskrækken på 6 måneder.
Venner i og uden for bueskydning
Det sociale liv er vigtigt for alle unge mennesker,
og det kan være en udfordring at kombinere en
meget seriøs tilgang til sin idræt med det almin
delige liv, hvor skole, familie og venner kræver sit
også. Ida Frandsen kombinerer dog fint sine
sportslige ambitioner med verden uden for bue
skydning. Hun træner fast 3-4 gange om ugen.
I TIK kan vi heldigvis træne hver dag, så hvis jeg
har en aftale med mine veninder eller har meget
skolearbejde, så træner jeg bare den næste dag.
Udover træningen er der selvfølgelig stævnerne,
forklarer Ida Frandsen videre.
Inden for bueskydningen har hun også fundet
nogle gode venner. Især omkring bruttoholdet,
hvor der ikke bliver skelet til, om den skytte, man
lige falder i snak med, står med en recurve- eller
en compoundbue i hånden. Tværtimod er sam
menholdet på bruttoholdet rigtigt godt, forklarer
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Ida Frandsen, og hun tror, at alle kommer godt
ud af det med hinanden. De unge skytter kender
hinanden godt fra stævner og rejser, og det giver
et godt sammenhold på tværs. Ligesom det giver
store oplevelser. Ida Frandsens første landsholds
tur, som gik til Ogden i USA i sommeren 2009,
står i dag som noget meget specielt:
Det var en helt fantastisk tur og en stor ople
velse. Det var skydning under helt specielle for
hold. Der var omkring 38 grader, så der blev
drukket mange liter vand i løbet af turen. Det var
sjovt at prøve at være med ude med landsholdet,
og jeg vil meget gerne af sted igen.
Forældrene bakker op
Det kræver et godt kalenderarbejde, at få familie
livet til at gå op, når man som forældre har en
teenagepige, der er dedikeret til sin idrætsgren.
Ida Frandsens far, Kaj Frandsen, forklarer:
Det kræver planlægning at få hverdagen til at
gå op. Der er mange stævner i løbet af året, og
de bliver skrevet ind i familiekalenderen, så vi sik
rer, at vi ikke får lavet dobbeltaftaler. Bueskydning
fylder meget i familien, og vi gør, hvad vi kan for
at få kalenderpuslespillet til at gå op.
Ida Frandsen er helt enig, og hun fortæller, at
hendes forældre betyder meget for hendes bue
skydning, da de støtter hende meget i det. En
støtte der også er krævet i fremtiden, hvor Ida
Frandsen begynder på gymnasiet, men ellers er de
langsigtede fremtidsplaner uvisse. Måske bliver
det som professionel bueskytte?
Nej, det er der vist desværre ikke penge nok i
bueskydning til. Jeg har ikke besluttet, hvad jeg
vil lave fremover. Jeg starter på gymnasiet efter
sommerferien. Det bliver sikkert i Brøndby, som er
et idrætsgymnasium, så jeg stadig får tid til at
træne og deltage i konkurrencer, slutter Ida
Frandsen.

DATO		

STED	ARRANGØR	

STÆVNETYPE

6. -	 7.
16. -	 21.
20. -	 21.
20. 		
28.		

Taastrup Idræts Haller
TIK
DM Ungdom
Porec, Kroatien	EMAU	EM Inde Senior
KFUM-Hallerne
Aalborg Bskl.
DM Senior og Junior
Lyngby Hallen
Lyngby Bskl.
Region Øst – Ungdom FITA
Jægersborg hegn/Raadvad Kro
Lyngby Bskl.
Dyrehaverunden Reserveret

APRIL
DATO		

STED	ARRANGØR	

11.		Idrættens Hus, Brøndby
18.		Gørningen, Ringstedvej 20,Sorø

DBSF
Sorø Bskl.

STÆVNETYPE
Forbundsmøde
3D stævne - 30 mål

DANSK Bueskytteforbunds
BUESKYTTEFORBUNDS
Dansk
SEKRETARIAT
sekretariat

DBSF
DBSF
Idrættens
Hus,Hus,
Idrættens
Brøndby
Stadion
20 20,
Brøndby
Stadion
2605
2605Brøndby
Brøndby
Sekretariatsleder: HelleHelle
Jakobsen
Sekretariatsleder:
Jakobsen
Kontortid: Mandag
til torsdag fra kl. 10-15
Kontortid:
Mandag-torsdag
10.00-16.00
Ønsker du at aflægge kontoret et besøg

Telefon:
43aftal
26 nærmere
27 28 med
Fax:
43 26 27 29
– så ring og
Helle.
E-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk
Telefon: 43 26 27 28
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Fax: 43 26 27 29
www.dbsf.dk

DBSFs BESTYRELSE
Formand
Rolf Lind
Tlf. 43525592
formand@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
David Hauge
Tlf. 87700507
bredde@dbsf.dk

Næstformand
Morten Holm-Nielsen
Tlf. 86280701
viceformand@dbsf.dk

Repræsentant Sjælland
Sanne Rahbek
Tlf.43526545 Mob.26842462
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Økonomi
Steen Jørgensen
Tlf. 43522204
finans@dbsf.dk

Repræsentant Fyn
Lillian Gammelmark
Tlf. 56636919
bestmedlem_fyn@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 54827921
elite@dbsf.dk

Repræsentant Jylland
Bjarne Strandby
Tef. 86802159
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

udvalg under dbsf
Dommerudvalgsformand
Otto Zebitz
Tlf.75151434 Mob.40311434
dommer@dbsf.dk
Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 66 18 87 66
ao@dbsf.dk
Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk

DANAGE
of Scandinavia
Tlf. 74 44 26 36 / Fax 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Oplev suset ...

