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Mens vi venter …

Vinteren raser stadig udenfor, og tankerne om 
forår dukker oftere og oftere op. Ventetiden er 
dog god – også for bueskydning i Danmark. 
Indendørsstævnerne vidner om, at aktiviteten er 
høj, og det samme er niveauet hos de danske 
skytter. Det gælder især dem, der skal repræsen-
tere Danmark til EM Indendørs i Porec i Kroatien 
fra den 16. til den 21. marts. Holdet er udtaget 
og kan ses på DBSF’s hjemmeside. Her i bladet 
kan du dog læse om en af de skytter, der skal 
forsvare de danske farver; nemlig compound-skyt-
ten Patrick Laursen

I denne udgave af BUESKYDNING kan du 
blandt andet også læse om et par af landets klub-
ber. Den ene er Christiansfeld Bueskytteklub, som 
endnu ikke har et år på bagen. BUESKYDNING 
byder dem hjertelig velkommen i DBSF. Den 
anden klub er Glostrup Bueskyttelaug, og den er 
netop kørt ind på den interaktive motorvej med 
sin nye hjemmeside. 

Bemærk at deadline for indlæg og annoncer 
for næste udgave, april-nummeret, allerede er 
den 11. marts på grund af ferie. 

Allan B. Grønkjær 
Redaktør, BUESKYDNING

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• 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
Læderhandsker, -armbeskyttere og -koggere
Spændende 3D dyr fra Longlife
Langbuer fra Falco, Border og Tomahawk

www.langbue.dk • Tlf. 57 831726 •mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

• SUPER SLIDSTÆRKT
• VANDTÆT- TÅLER AL SLAGS VEJR
• NÆNSOM VED PILENE
• NEMT AT ARBEJDE MED
• ØKONOMISK
• RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW.GRANBYFOAM.DK

 
www.Gimli-store.dk

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk 

Archery ved 
KIM Hyung Tak - 
240 sider fyldt med gode 
illustrationer og forklaringer
790 kr.

Legend Archery - Toyko 590,00 kr.
Legend Archery - Citypack Protour 550,00 kr. 
Legend Archery - Protour pilekogger 300,00 kr.

FIVICS CEX5 frontstabilisator  500,00 kr.
FIVICS CEX5 sidestabilisator  328,75 kr.
FIVICS CEX5 extender 218,75 kr.
Flexball 53,50 kr.
Spray til fanetest 225,00 kr.
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Fire personer startede Christiansfeld IF Bueskytte-
klub i foråret 2009: Jack Holtegaard, Kim Mad-
sen, Roar Brummer og Dennis Feddersen. De ville 
have bedre muligheder end dem, man havde i 
Aller. Dannelsen af den nye klub blev officiel med 
optagelsen af DBSF i efteråret 2009.

Der var mange udfordringer i begyndelsen – og 
det er stadig. Klubben skulle naturligvis finde are-
aler til udendørsbane og indendørsbane til vinter-
skydning for at komme godt i gang. Banerne blev 
hurtigt anlagt, og klubben tog i mod flere med-
lemmer, som hurtigt efter klubbens stiftelse ind-
fandt sig. I starten foregik træningen på uden-
dørsbaner. Klubben rådede også over en tilhøren-
de hestestald, som skulle gøres klar til indendørs 
bane. Det skete efter meget frivilligt arbejde kom-
bineret med flink udlejer, og vi etablerede en 
indendørsbane til både 18 m, 12 m og 8 m. I dag 
er der malet, installeret varmekilde, godt lys på 
skiverne og en fast skydevæg med plads til seks 
skytter samtidig. Også en hyggekrog blev der 
plads til. 

Planen for udendørsbanerne er nu, at vi skal 
have planeret og sået, så vi får en hel ny bane 

med banegræs, som vi kender det fra stadions 
rundt omkring. Her skulle vi så gerne have 1 x 90 
m bane, 1 x 70m bane, 1 x 60 m bane, 1x 50 m 
bane, 1 x 40 m bane, 1 x 30 m bane og 1 x 20 m 
bane.  

CUBEN SOM CENTRUM  
FOR NYE MEDLEMMER
Klubben har også planer om at ville tilbyde bue-
skydning ved idrætscenteret Cuben, som ligger i 
Christiansfeld. Med tiden ønsker vi at kunne tilby-
de bueskydning for især nybegyndere hver ons-
dag i hele sommerperioden. Cuben råder over 
flere egnede arealer, og stedets centrale placering 
er vigtig for at tiltrække nye medlemmer. Vores 
egne baner ligger på landet, og med ønsket om 
at udbrede bueskydning i området er det nemme-
re at få børnene og ikke mindst skoleklasser til at 
prøve bueskydningen ved Cuben. Idrætscenteret 
Cuben er ligeledes indstillet på at hjælpe med til, 
at vi engang med tiden måske kan arrangere 
indendørs-/ udendørsstævner. Vel at mærke 
indendørs med passende varme på. Undertegne-
de er både halinspektør i Cuben og aktiv bueskyt-

NY KLUB 
Christiansfeld if 
BueskyttekluB
Så fik den sydlige del af Jylland en ny klub, nemlig Christiansfeld IF 
Bueskytteklub. Tidligere holdt nogle af klubbens nye medlemmer til i 
Aller, men Aller var ikke en officiel klub. Det skulle der laves om på  
for at give de lokale skytter bedre muligheder. 
TEKST OG FOTO: LARS KRISTIANSEN, CHRISTIANSFELD IF BUESKYTTEKLUB

te, der selv deltager i stævner, så derfor bemærk-
ningen …

FLEKSIBLE RAMMER
Vi forsøger at indrette os således, at medlemmer 
over 18 år eller ungdom med en vis erfaring iføl-
ge med forældre eller voksen kan bruge ”Heste-
stalden og banerne”, som vi kalder vores eget 
anlæg, når det ønskes. Faste tider er på vej ud af 
sporten, så derfor vil vi forsøge at finde en model, 
hvor man kan skyde, når det passer ind i familie-
mønsteret.  Naturligvis skal dette foregå, så sik-
kerheden er i top. Ydermere skal vi have set på 
differentiering af vore kontingenter, således at de 
skytter, der vil have mere træning end vor norma-
le to klubaftener, skal betale lidt mere – grundet 
det større slid. Også en seniorafdeling kunne 
være et af de tiltag, vi ønsker. Dagens pensioni-
ster har megen tid og kunne udnytte faciliteterne 
om formiddagen. Også adgang for kørestols-
brugere er noget vi arbejder på, således at denne 
brugergruppe ville kunne dyrke vor fælles besæt-
telse.  Gæster fra andre klubber skal også være 
hjertelig velkomne på vore klubaftener, der fore-

går mandage og fredage fra 1700 – 1900. Det 
koster lidt at deltage, og prisen dækker udgifter 
til driften og slidtage.  

MANGE UDFORDRINGER
Klubben skal udvikle sig stille og roligt, især fordi 
det er temmelig dyrt at starte op. Vi forsøger nu 
at søge fonde, finde sponsorer, der vil hjælpe og 
meget andet. Ydermere er vi her i opstarten en 
underafdeling af Christiansfeld IF Gymnastikafde-
ling, som har hjulpet med indskudskapital til 
blandt indendørs skydevæg. Ellers er meget af 
arbejdet foregået med indskud af privat kapital af 
de voksne medlemmer. 

Instruktører er der naturligvis – Jack Holtegård 
med kursus 1+2 , Roar Brummer 1+2 og Lars Kri-
stiansen med kursus 1, så vi er godt kørende med 
kompetente instruktører. 

Du kan se mere på www.cobk.dk . Hjemmesi-
den har Kolding kommune stillet gratis til rådig-
hed, og dette flotte tiltag tilbyder de alle kommu-
nens foreninger.
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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.

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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Månedens snapshot

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET BUESKYTTE?
Jeg startede med at skyde i 1998, og så er jeg 
lige startet igen efter nytår, hvor jeg har holdt 3 
års pause, men hvor jeg har været til lidt stævner 
ind imellem

HVAD ER DINE STØRSTE RESULTATER?
At vinde EM indendørs 2004, at blive nr. 2 ved 
EM inde i 2006 og at vinde holdskydning i World 
Cup i Tyrkiet med Martin Damsbo og Niels Baldur 
i 2006 og at ende som nr. 4 ved VM i Mexico 

2006. Jeg vil gerne op på det niveau igen, så jeg 
kan gøre mig gældende i det internationale 
game. 

HVEM ER DINE IDOLER? 
Mit idol er Morgan Lundin, og jeg har kigget 
meget på hans måde at skyde på og har holdt 
det op imod min egen. Men der er mange af lære 
noget af i Danmark – og det benytter jeg mig af. 

PATRICK LAURSEN VANDT COMPOUNDKLASSSEN I 
FREDERIKSBORGPOKALEN I FEBRUAR I åR EFTER SIN LANGE 
PAUSE FRA BUESKYDNINGEN. I FINALEN SLOG HAN MARTIN 
DAMSBO. RESULTATET VAR MED TIL AT KVALIFICERE HAM TIL 
EM INDENDøRS.

tager det, soM det koMMer
Patrick Laursen er tilbage i dansk bueskydning efter tre års pause. 
Comebacket sker med stor succes. Han er udtaget til EM Indendørs i 
Kroatien i marts. BUESKYDNING bringer her et interview med 
compoundskytten fra Midtfyns Bueklub, der tjener til dagen og vejen 
som svend på autoværksted i Ryslinge.
AF ALLAN B. GRøNKJæR. FOTO: KAJ FRANDSEN

fortsættes på side 8
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HVORDAN KOMBINERER DU DINE 
SPORTSLIGE AMBITIONER MED  
DIT ALMINDELIGE LIV?
Bare af tage det med ro og tage det som det 
kommer og nå så meget som muligt. Det er den 
nemmeste måde at gøre det på

HVAD ARBEJDER DU MED?
Jeg er lige blevet udlært automekaniker i 2009. 
Biler er altid noget, der har interesseret mig – og 
så var jeg fejedreng hos en mekaniker, som skaf-
fede mig en læreplads i nabobyen, så det passede 
bare perfekt. Det kunne ikke være bedre, så var 
bare at klø på med det.

HVORDAN FÅR DU BUETRÆNING OG 
ARBEJDSTID TIL AT HÆNGE SAMMEN? HVOR 
MANGE TIMER OM UGEN BRUGER DU PÅ 
HHV. TRÆNING OG ARBEJDE?
Jeg har mit fuldtidsjob fra klokken 8:00 til 16:45 
mandag til torsdag og fredag 8:00 til 13:45.Jeg er 
lige flyttet over i samme by, som jeg træner, så 
der er kun lige 3 minutter på cykel, til jeg står 
med buen i hånden. Jeg træner mandage og ons-
dage lige efter job. Cirka 17:15 til 21:00, og så 
fredage, men det kommer an på, hvad weeken-
den byder på af stævner. Tirsdag og torsdag har 
jeg fodboldtræning sammen med gutterne, så det 
bliver holdt ved lige der.

KAN DU OVERFØRE ERFARINGER FRA BUE-
SKYDNINGEN TIL DIT ARBEJDE?
Ja, det synes jeg faktisk. Når der er stress på, har 
jeg lært at bevare roen og fuld fokus på. Selv om 
der sker en hel masse omkring hovedet på én, så 
kan man træne.

HVORDAN SER DU DIN TILVÆRELSE SOM 
BUESKYTTE I DAG – VILLE DU FOR EKSEMPEL 
GERNE KUNNE TRÆNE PÅ FULD TID SOM EN 
SLAGS PROFESSIONEL? FOR EKSEMPEL PÅ EN 
FORM FOR ELITECENTER?
Hvis pengene var der i sporten, ville jeg gerne 
kunne se sig selv som pro. Jeg tror dog ikke, at 
der er penge nok i sporten. Når det er sagt, så er 
det også lækkert at have nogle faste rammer i 
hverdagen som nu. Et Elitecenteret ville jeg gerne 
være en del af, så man kunne komme der en 
gang om måneden, hvor man lige kunne blive 
støvet lidt af med noget teknisk træning. Og så 
have noget leg med noget finaleskydning med de 
andre.

HVORDAN SER DU MULIGHEDERNE FOR AT 
KVALIFICERE DIG TIL FORSKELLIGE INTERNA-
TIONALE TURNERINGER?
Ser mine chancer som okay. Det er grunden til, at 
jeg træner, så det er helt klart målsætningen at 
komme med til de store mesterskaber.

fortsat fra side 6

Månedens snapshot

SOmmERskydning
FOR 2010
Meddelelse fra DBSF. Invitation til sommerskydning vil snarest blive 
udsendt til klubber og lagt til download på www.dbsf.dk

 Afstand Buetype Aldersgruppe 
 70 meter Recurve, Compound Senior, junior herrer, oldboys
 Barbue Senior herrer, junior herrer, oldboys
 60 meter Recurve, Compound Junior damer, oldgirls
  Barbue Senior damer, junior damer & oldgirls
 50 meter Langbue: Oldboys, oldgirls, senior, junior
 40 meter Recurve, Compound Kadet
 30 meter Recurve, Compound Mini
  Barbue, Langbue Kadet, mini
 15 meter Alle Micro

fortsættes på side 10

Sommerskydningen afholdes som korrespondan-
ceskydning over 5 udendørs runder, hvor hver 
runde er 2* 36 pile på 122 cm ansigter. Af de 5 
runder er de 4 bedste tællende til det samlede 
resultat. Man skal have deltaget i mindst 4 runder 
for at kunne betragtes som fuldført. Præmier vil 
blive tilsendt klubberne efter turneringsslut – eller 
overrakt ved et af de førstkommende indendørs 
stævner.

Konkurrencen udskrives for alle divisioner og 
klasser. Vi forbeholder os retten til at slå skyde-
klasser sammen for seniorer - afhængigt af tilmel-
dingerne.

Der skydes de afstande som svarer til en 70m 
runde, dvs. der skydes følgende afstande:

Der vil ikke være hold konkurrence. Man godt 
må stille op ved flere buetyper - men kun i en 
aldersklasse.

Hvert sæt af 36 pile skal skydes sammenhæn-
gende, dvs. der skydes 6 pile, disse markeres 
hvorefter de næste 6 pile skydes. Det er tilladt 
med en pause på max. 1 time mellem de 2 sæt.

Skydesedler skal underskrives af skytte, markør 
og den, som har revideret sammentællingen. 
Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at 
skydningen er gennemført i overensstemmelse 

med skydereglerne i DBSF’s lovkompleks. Klubber-
ne skal opbevare skydesedlerne indtil 1. novem-
ber 2010.

Al indberetning af skyderesultater foretages af 
de enkelte klubber/foreninger/laug direkte via 
internettet – på www.sommerskydning.dk - 
Resultater kan ikke indberettes på anden vis.

Denne skrivelse sendes separat til de klubber, 
der ikke automatisk modtager post via vores 
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Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til

søndag den 18. april 2010

Det sædvanligt hyggelige og spændende 3-D stævne på 
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø

Der skydes i alle klasser med følgende max. afstande:
 Compound 45 m Recurve 45 m
 Barbue  30 m Langbue 30 m
 Buejæger 30 m Kadet  30 m
 Mini  25 m Mikro  20 m
Guld/sølv/bronze-medaljer i alle nano/mikro/mini/kadet/junior-klasser. 

Skydning og pointsystem efter DBSF lovkompleks (2 pile):
10x/10/8/5 og 7/5/2 point 

TK og opvarmning 9.00-9.45   Start kl.10.00
Senior kr. 150,00 – Børn/junior kr. 60,00
Skydningen er en del af ungdomstuneringen.

Salg af Øl/vand, kaffe/te og lækker kage.

Bindende skriftlig tilmelding senest 07. april til:
Jørgen I. Johansen, Bakkehaven 17, 4180 Sorø 
E-mail: jij78@jubii.dk
(Tilmelding efter 07.april, senior kr.300 - børn/junior kr.120)

Med venlig hilsen

Sorø Bueskyttelaug

Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til

Groenningen_02_2010.indd   1 23/02/10   15.32

 Klasse Alder årgange (2010) 
 Micro op til 11 år 1999 og yngre
 Mini 11 til 13 år 1997 og 1998
 Kadet 13 til 16 år 1994, 1995 og 1996
 Junior 16 til 18 år 1992 og 1993
 Senior 18 til 50 år 1991 og ældre
 Oldboys/oldgirls 50 år og derover 1960 og ældre

 Runde Periode Seneste indrapportering 
 1 1/5 - 27/5 27/5
 2 28/5 - 10/6 10/6
 3 11/6 - 24/6 24/6
 4 25/6 - 19/8 19/8
 5 20/8 - 2/9 2/9

E-mail 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 enkel-
te klub løbende kan redigere i egne indberetnin-
ger indtil rundens udløb, kan resultaterne ændres 
undervejs.

Vigtigt: Adgangen til den løbende redigering 
betyder ikke, at en runde må skydes om, når den 
først er skudt én gang. Adgangen er for tilføjelser 
af nye resultater fra andre deltagere samt evt. fejl-
rettelser 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.

Skydningen er en korrespondance skydning 
hvor det forventes at skytterne opfører sig 
moralsk korrekte og kun skyder en runde en 

fortsat fra side 9

gang. Det vil sige, at man, før skydningen starter, 
skal tilkendegive at der nu skydes sommerskyd-
ning. Det er muligt at anvende resultatet fra et 
normalt stævne, igen under forudsætning af at 
man før skydningen starter, har sagt at skydnin-
gen vil tælle til sommerskydningen.

TILMELDING
Adgangskoden, som kan anvendes til adgang til 
oprettelse af deltagere samt indberetning af resul-
tater er samme brugernavn og password som 
anvendt ved vinterskydningen. Man skal således 
ikke sende nogen særskilt meddelelse til DBSF om 
sin deltagelse, men blot begynde at oprette delta-
gere, hvis dette ønskes.

Den enkelte klub redigerer sin deltagerliste 
under menupunktet ”Deltagerliste”. Deltagere 
skal oprettes senest inden udløb af runde 2. Her-
efter 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.

Til- og framelding er mulig til og med 2. runde 
(10. juni 2010). Derefter er turneringen lukket, og 
der udsendes opkrævninger til klubberne.

Husk at tilmelding skal ske i de rigtige klasser. I 
2010 skydes der således:

PRISER
35 kr. per deltager

Der skydes i følgende perioder:

Er der spørgsmål så kontakt DBSF via email på 
sommer@sommerskydning.dk.

Al kommunikation foregår som udgangspunkt pr. 
e-mail. Der udsendes ikke resultatliste ud men 
resultater kan løbende resultater ses på 
www.sommerskydning.dk
Såfremt der kommer spørgsmål, eller der er punk-

ter, der er tvivl omkring, vil svarene blive opslået 
på www.sommerskydning.dk.

Med venlig hilsen

DANSK BUESKYTTEFORBUND

BETALING
Klubben modtager et girokort efter 2. runde.
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DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20,
2605 Brøndby

Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Kontortid: Mandag-torsdag 10.00-16.00

Telefon: 43 26 27 28 Fax: 43 26 27 29
E-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk

DANSK BUESKYTTEFORBUNDS
SEKRETARIAT



Team Køge Bueskydning afholder nogle gange om året storsamlinger 
som et led i den elitestruktur, DBSF har lagt for 2009-2012. Talentfulde 
ungdomsskytter er inviteret til at deltage, og de får weekender med 
masser af input og glimrende socialt fællesskab. 
AF MORTEN CASPERSEN, TEAM KøGE BUESKYDNING. FOTO: KRESTEN SOMMER

Den seneste samling havde Team Køge Bueskyd-
ning i weekenden den 29.-31. januar, hvor 20 
unge talenter kom under kyndig vejledning af en 
række trænere. Vi havde lånt Asgaards’ skoles 
sportshal og skolekøkken. Det gjorde det ud for 
vores indendørs træningsbane og bespisnings-
sted, og det viste sig at være en rigtig god løs-
ning. Vi havde arrangeret det på den måde i år, 
fordi vi sidste år oplevede at have for lidt plads. 

Da vi jo har rundet et årsskifte, havde vi beslut-
tet at udskifte de, der fyldte 18 sidste år, med 3 
nye skytter. De faldt hurtigt i hak med de andre 
skytter. Et godt eksempel på den flok af gode 
harmoniske unge mennesker, som vi har med at 
gøre. De fleste af skytterne mødte op til tiden, 
trods et fantastisk snevejr. Efter en kort briefing 
om den forestående storsamling og om de mang-
lende storsamlinger i resten af landet, gennemgik 

vi lidt om sigteteknik, som var den første af to 
tekniske discipliner, vi skulle igennem i weeken-
den. Derefter var der fri træning.

Efter endt træning, kørte vi til Køge Bueskyt-
telaugs egen træningsbane, hvor skytterne skulle 
overnatte. Mens skytterne pakkede soveudstyr ud 
og fortalte løgnehistorier, så holdt trænerne møde 
på første salen. Der blev talt om aldersgrænser 
for storsamlinger, datoer for de næste samlinger, 
den forestående samling og selvfølgelig om den 
situation, forbundet står lige nu. Det er jo bekla-
geligt, at Køge er det eneste sted, der bliver 
afholdt sådanne samlinger, men vi mener ikke, at 
det er nogen god idé at invitere skytter fra de 
andre Regioner, da dette vil gå ud over intensite-
ten i træningen med for mange deltagere.

fortsættes på side 14
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UD AF SENGEN OG I TRÆNINGSTØJET
Lørdag morgen skulle vi starte med morgenløb, 
men pga. et kraftigt snevejr om natten, så valgte 
vi at benytte os af den dejlige store sportshal til 
lidt boldspil i stedet. Formiddagens program stod 
på den anden tekniske disciplin; rygspænding. 
Den er jo tæt relateret til skuldrenes linjering, som 
var et emne fra sidste års første storsamling, så vi 
mulighed for at repetere lidt. Der blev gået godt 
til stålet, så alle trænere havde nok at se til.

Efter frokosten gennemgik vi grundprincipper i 
mentaltræning. Det er jo lidt tørt stof, men det er 
en fantastisk god og videbegærlig gruppe, vi har 
med at gøre, så de sugede til sig og arbejdede 
seriøst med de svære emner, såsom at sætte 

deres målsætning ned på papir, skrive affirma-
tionskort, meditationsøvelser osv. Efter knap 3 
timers intensivt arbejde, fik skytterne tid til lidt fri 
træning og muligheden for at trimme på 30 
meter. 

Aftensmaden bestod af en fantastisk lasagne 
og is i rå mængder, og derefter stod den på høv-
dingebold. Dette er en disciplin, som vi nok er 
nødt til at gentage på de kommende samlinger. 
Det er en underholdende måde at opleve de unge 
talenter på uden for en bueskyttebane. Og så var 
tiden ellers til råhygge i klubben.

SKYTTERNE PRØVEDE DET NYE AF
Søndag morgen var vejene igen fyldt af nattens 
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sne, så vi gentog succesen med boldspil i hallen 
inden morgenmaden. Derefter stod den face to 
face hele formiddagen, hvor skytterne havde 
mulighed for at få prøvet de små finesser af, som 
de havde trænet på fredag og lørdag. Efter fro-
kosten blev der samlet op på det, de enkelte skyt-
ter havde lært den weekend og talt lidt om hvad, 
de skulle arbejde videre med. Vi rundede af i 
klubben, hvor vi havde den obligatoriske max 
test, hvor de fleste havde en pæn fremgang. 
Endelig fik vi også input fra skytterne omkring 
weekenden. Vi besluttede at afholde den næste 

storsamling i weekenden i uge 18, altså fra den 
7.-9. maj. årets sidste storsamling prøver vi at få 
lagt i oktober måned, og dermed indendørs, pga. 
pladsmangel i kalenderen for sommerferier og 
stævner i sensommeren.    

Storsamlingen havde stor glæde af compound-
træner Martin Damsbo samt assistenttrænerne 
Martin Laursen og Mick Olin, ligesom de medføl-
gende trænere. De, og ikke mindst alle de frivilli-
ge hjælpere, betød, at vi havde en særdeles vel-
lykket og god weekend.  

TEAM KØGE BAKKER OP 
OM STORSAMLINGERNE

Køge Kommune har en ordning kaldet Team Køge, 
der bakker om op elitesporten i kommunen. De 
støtter også op om Køge Bueskyttelaug i form af 
Team Køge Bueskydning.

Deres støtte betyder utrolig meget for os, og det 
giver os nogle muligheder, som vi ikke ville have 
uden deres opbakning, fortæller Morten Caspersen

Alle talenter og subelite fra Køge Kommune, 
som er i toppen af deres idræt i Dammark, kan 
søge om støtte hos Team Køge. Dog må man ikke 
være professionel eller få støtte fra Team Danmark. 
Også klubber, der arbejder på en elitesatsning, kan 
få støtte fra Team Køge, og det er netop tilfældet 
med Køge Bueskytte laug. 

aktivbueskydning.dk
TLF. 40 41 03 12 [mandag-fredag 11-16] E-MAIL HANSTH@NEWMAIL.DK

SHOWROOM /SALG: ROSKILDEVEJ 282, i GRD., 2610 RØDOVRE

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
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godt idrætsMiljø
FOR BøRN Og UNgE
Det er en evig udfordring for alle klubber at gøre det så sjovt for børn og 
unge, at de kommer til træning hver uge. Børnene har nemlig masser af 
andre tilbud, som lyder mindst lige så spændende. Danmarks Idræts-
Forbund arbejder hårdt med den problemstilling. 
AF ALLAN B. GRøNKJæR. FOTO: KAJ FRANDSEN

”Sundt for både sjæl og legeme” – sådan lyder et 
udsagn, der er lige så gammel som sporten selv. 
Sundheden gælder naturligvis for alle aldersgrup-
per, især børn og unge. Får man sporten ind i sin 
hverdag i en tidlig alder, vil man typisk være aktiv 
på en eller anden måde resten af livet. Foregår 
sporten i en klub, får de unge samtidig en for-
nemmelse, hvad den typiske danske forening til-
byder af socialt fællesskab og muligheder med 
sporten. Samtidig er de unge utrolig vigtige for 
de danske idrætsforeningers fremtid. De er byg-
gestenene, og derfor skal de have gode rammer 
at udfolde sig i.

Det kan dog være vanskeligt at fastholde børn 
og unge – eller lokke nye medlemmer i den 
aldersgruppe til en bueskytteklub. Her kan DIF 
være en hjælp. De tilbyder klubber projekterne 
”Godt idrætsmiljø for børn” og ”Godt idrætsmil-
jø for unge”. Fælles for de to projekter er, at DIF 
hjælper klubberne med en række værktøjer til at 
gøre miljøet i klubben bedre for børn og unge. 
Klubben skal vise, at den er interesserede i dem, 
og at klubben engagerer sig i deres verden. 

ALLE SKAL HØRES
”Godt idrætsmiljø for børn” handler om at sætte 
fokus på seks områder, som DIF stiller krav til. De 

seks krav er dog ikke 100 % fastsatte og formu-
leret i detaljer. Det sker først i samarbejde med 
foreningen og dens forbund. Alle grupper i klub-
ben skal inddrages i arbejdet. Klubbens ledelse, 
trænere, forældrene, de øvrige medlemmer og 
ikke mindst børnene. Kun ved at høre alle, vil 
man kunne skabe det optimale idrætsmiljø, hvor 
alle får oplevelsen af kvalitet. Kravene er:

•	 Børnepolitik – ”Hvad er det, vi vil med at 
tilbyde børneidræt i vores forening?”

•	 Organisering – En form for Børneudvalg, 
som varetager børnenes interesser i for-
eningens arbejde

•	 Aktivt forældresamarbejde – Forældrene 
skal inddrages i små og store opgaver 

•	 Den gode voksne – Børn har ret til kvalifi-
cerede voksne som trænere, instruktører 
og ledere

•	 Aktivitetsniveau – Alle børn skal have tilbud 
om træning og skal have mulighed for at 
deltage i stævner, turneringer og lignende

•	 Sundhed – Krav om at tænke sundhed ind 
i alt, hvad der berører børneidrætten

fortsættes på side 18
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IKKE ALLE KAN OG VIL VÆRE DE BEDSTE
’Godt idrætsmiljø for unge’ er et foreningsudvik-
lings-projekt med de 13-19-årige i fokus. Projek-
tet sigter på at fastholde unge i idrætten og at 
gøre det attraktivt at spille på ’2. holdet’. De del-
tagende foreninger skal i en periode på cirka 12 
måneder arbejde med seks fokuspunkter: 
Forening ens ungdomspolitik, velkvalificerede træ-
nere og ledere til alle, trænings- og konkurrence-
tilbud til alle, faciliteter og rammer, samarbejde 
og kommunikation samt synliggørelse af kompe-
tencer. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem 
specialforbundene og DIF. Her har DIF opsat seks 
fokuspunkter, som fungerer som en form for 
hjælp til selvhjælp:

•	 Foreningens ungdomspolitik – Inddragelse 
af de unge

•	 Velkvalificerede trænere og ledere til alle
•	 Trænings- og konkurrencetilbud til alle – 

Uanset niveau
•	 Faciliteter og rammer – Gode klublokaler
•	 Samarbejde og kommunikation – Udnyt 

det lokale netværk og muligheder
•	 Synliggørelse af kompetencer – Erfaringer 

fra deltagelsen i foreningslivet er højt 
værdsat af uddannelsesinstitutioner og 
erhvervslivet 
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De foreninger, som engagerer sig i kvalitetspro-
cessen vil, når målene er nået, modtage et synligt 
bevis på, at klubben lever op til de kvalitetskrav, 
som er beskrevet af DIF. Det signalerer til alle, at 
her arbejder man seriøst med idrætsmiljøet for 
børn.

Interesserede kan læse mere på DIF’s hjemmesi-
de, www.dif.dk, hvor man også kan downloade 
to foldere, der beskriver de to projekter nærmere. 
Her kan man naturligvis også læse, hvordan man 
kommer videre, hvis man vil deltage i et projekt.

En klassiker er netop overstået. 48 skytter fra hele 
Sjælland har dystet i en 30 måls 3D skydning – 
mange svære mål hvor dyret går i et med bag-
grunden. En meget lille ugle på en gren skulle 
træffes, en mikroskopisk mår, der er meget tynd 
over maven, en stor siddende ulv, en gående ulv, 
en sort bjørn osv – alle på god afstand. Og så var 
der lige den kørende muldvarp, hvis motor blev 
afkølet af en stor støvsuger for at undgå ned-

smeltning. Muldvarpen er ikke nem at ramme i 
farten, medens den kører fra venstre til højre og 
retur og kortvarigt dukker frem mellem nogle 
træer. Hurtig reaktion er nødvendigt, ellers ham-
rer pilen ned i betongulvet og forsvinder blandt 
træer, siv og net.

Muldvarpejagten 2010
Gennem vintereftermiddagens aftagende lys og bidende kulde, 
trænger jeg og andre bueskytter mod en affaldsplads på Lyngby 
Stadion, bærende på store fældede træer og buske, siv og andet, 
der har været brugt til Muldvarpejagten 2010.
TEKST OG FOTO: TORBEN ESKILDSEN, LYNGBY BUESKYTTELAUG

fortsættes på side 20
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SVÆRE MÅL
Længste afstand var 30 meter.  Lyset på de enkel-
te mål strakte sig fra meget varieret og det gjorde 
det meget svært at fokusere på målet. Træerne 
og camouflagenettene gjorde også deres. For 
eksempel mål nr. 1, hvor man lige kunne ane et 
dyr i skovbunden: 

En kalkun i mørke – trække – sigte - vente- lad 
gå, - Hov! – ved siden af--- en pil i nettet. Og jeg 
der troede den var der!

28 langbueskytter, 12 barbuer og 8 compound-
buer deltog. Og selv om det var mange, kunne vi 
være der alle sammen med lidt snilde.

DEN NÆSTEN UMULIGE MULDVARPE
Efter de 30 3D mål var veloverstået var mange af 
skytterne behjælpelige med at fjerne alt: Dvs. dyr, 
træer, siv, kørende muldvarp og skære træerne 
ned fra loftet, tage camouflagenettene ned: Der 
skulle gøres klart til MULDVARPESKUDDET.

På vores mekaniske kørende skive påmonteret 
papirmuldvarp, med tyngdekraft som energi, 

ophængt på en lang skråtstillet stålwire med 
fjern betjent udløsning i form af lang snor, skulle 
10-12 skytter samtidigt afgive skud mod acceler -
ende muldvarp, indtil vinderen var kåret.

Der blev trukket i snoren adskillige gange og 
den flyvende muldvarp var i pileregn mange 
gange uden at være truffet. Men så lykkedes det. 
Kun 1 skytte ramte ud af 47. Det var endda et 
hjerteskud, mesterligt afgivet af skytten Jan Han-
sen fra LBL. Resten af os er sendt på øvelseskur-
sus!

Efter dette blev vinderne udråbt og præmierne 
uddelt (resultatlisten kan ses på 
www.bueskydning.dk). Og så var det op ad trap-
pen fra kælderen, bærende på store fældende 
træer og buske, siv og andet – gennem vinteref-
termiddagens aftagende lys og bidende …
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Glostrup Bueskyttelaug runder næste år 60 år, så 
det er en ældre klub, der tager nye måder at 
kommunikere i brug. Vi har talt med Søren 
Kristen sen, formand for Glostrup Bueskyttelaug 
om baggrunden for klubbens nye hjemmeside: 
www.glostrup-bueskytte.dk

– Der er ikke en bestemt forklaring på vores 
hjemmesides opståen. Baggrunden er blandet 
andet, at det har været et ønske fra nye og gamle 
medlemmer, så de hele tiden kan se, hvad der er 
af aktiviteter, fortæller Søren Kristensen og fort-
sætter:

– Samtidig er det et ønske fra de kommuner, vi 
samarbejder med. De ønsker at kunne se, hvad vi 
står for.

nu er det Blevet neMt  
at Besøge glostrup
Glostrup Bueskyttelaug er gået på nettet og har oprettet sin egen 
hjemmeside. BUESKYDNING går bag om nyheden.
AF ALLAN B. GRøNKJæR. FOTO: SøREN KRISTENSEN

Glostrup Bueskyttelaug har de sidste otte år 
stillet baner, udstyr og trænere til rådighed i 14 
dage i skolernes sommerferie. Det er naturligvis 
mest Glostrup Kommune, som klubben samarbej-
der med, men også Albertslund Kommune har 
indgået i flere samarbejder. Søren Kristensen for-
klarer videre:

Sidste år var vi også sammen med fem andre 
sportsgrene med til Naturens Dag, som fire kom-
muner var gået sammen om at arrangere, og det 
blev en stor dag for alle med ros til især bueskyt-
terne.
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NYT KLUBHUS
Det kan være en god mulighed for en klub som 
Glostrup Bueskyttelaug at have forbindelserne til 
de kommunale politikere i orden. Klubben får 
penge for at holde sommeraktiviteten, men det 
går til nedbrudt materiale, og så er der et sym-
bolsk beløb til dem, der ofrer deres ferie og fritid 
for at undervise de unge. Kommunen har dog 
også støttet på en større skala.

– Vi fik bygget et nyt udendørs klubhus sidste 
efterår, som vi er meget glade og stolte over, og 
der gav Glostrup Kommunen os et tilskud på 
55.000 kr. til, og vi søgte yderligere en fond på 
50.000 kr., og det fik vi også. Vi lagde selv 
40.000 kr. oveni, så det blev et dejligt 
klubhus, der samtidig er indrettet til 
kørestolsbrugere. Der er også over-
dækket terrasse, så vi kan skyde i 
regnvejr, og samtidig fik vi også en 
isoleret og træbeklædt 20 fods con-
tainer til vores buegrej, fortæller 
Søren Kristensen ihærdigt.

SUCCES MED UNGDOMMEN
En hjemmeside giver klubben en 
mulighed for at profilere sig på 
mange måder, og det kan Glostrup 
Bueskyttelaug for eksempel gøre 

brug af, når klubbens unge talenter har lavet 
gode resultater. Søren Kristensen uddyber:

– Vi vil også gerne profilere os på nettet, da 
vores ungdomsskytter gør sig bemærket ved 
diverse stævner og vinder både guld, sølv og 
bronze ved DM, og har sat to nye DM rekorder 
indenfor et års tid. Det har også betydet, at vi i 
2008 fik Nordeas Idrætspris for fire af vores skyt-
ters flotte indsats ved DM. Prisen var på kr.10.000 
kr., hvoraf de fire unge skytter delte de 5.000 kr. 
og resten var til klubben. 

Klubben har i alt 44 medlemmer, hvilket er en 
fremgang på 31 stk. siden 2003, og medlemmer-
ne er ligeligt fordelt, da cirka halvdelen er unge 
under 18 år, mens de øvrige er over 18 år. 
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DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20,
2605 Brøndby

Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Kontortid: Mandag-torsdag 10.00-16.00

Telefon: 43 26 27 28 Fax: 43 26 27 29
E-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk

DANSK BUESKYTTEFORBUNDS
SEKRETARIAT

stævnekalenderen    [klik ind på www.dBsf.dk og få flere detaljer]

Marts 
dato  sted arrangør stævnetype 
 6.- 7.  Taastrup Idræts Haller TIK DM Ungdom
 16.-21.  Porec, Kroatien EMAU EM Inde Senior
 20.-21.  KFUM-Hallerne Aalborg Bskl. DM Senior og Junior
 20.   Lyngby Hallen Lyngby Bskl. Region øst – Ungdom FITA  
 28.  Jægersborg hegn/Raadvad Kro  Lyngby Bskl. Dyrehaverunden

april
dato  sted arrangør stævnetype 
 11.  Idrættens Hus, Brøndby DBSF Forbundsmøde
 7.   Silkeborg Eliteudvalget Udtagelsesstævne Bruttohold - Ungdom
 18 . Silkeborg Eliteudvalget Udtagelsesstævne Bruttohold - Senior 
 18.  Gørningen, Ringstedvej 20,Sorø Sorø Bskl. 3D stævne - 30 mål 

Maj
dato  sted arrangør stævnetype 
 1.   ørneborgvej, Randers Randers Bskl. FITA
 4.-8.  Porec, Kroatien FITA WC1 
 7.-9.  Vamdrupvej , Køge KC Køge Storsamling øst - 2
 16.   Mølleholmen, Taastrup TIK FITA Stævne
 18.-23.  Reggio Calabria, Italien EMAU JC1
 22.-23.   Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open - 3D 40 mål - og 20 mål
 24. -30.  Rovereto, Italien EMAU EM Senior
 30.  Adlerhusbanen Middelfart FITA Stævne

Formand
Rolf Lind
Tlf. 43525592
formand@dbsf.dk

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

Økonomi
Steen Jørgensen
Tlf. 43522204
finans@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 54827921
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
David Hauge
Tlf. 87700507
bredde@dbsf.dk

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

Repræsentant Fyn
Lillian Gammelmark
Tlf. 56636919
bestmedlem_fyn@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

DBSFS BESTYRELSE
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DANAGE
of Scandinavia

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

Oplev suset...


