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Bedre rammer for dansk bueskydning
Som nogle af jer sikkert har bemærket, så har
jeres redaktør fået endnu en kasket på. Elitearbejdet i DBSF undergår en forvandlingsproces, og i
den forbindelse er jeg blevet spurgt, om jeg vil
være sportschef. Det takkede jeg naturligvis ja til
med største glæde.
Jeg har tidligere bemærket, hvor stor en udfordring det er at arbejde med bueskydning i det
hele taget – hvad enten det er bladet her eller
elitearbejdet med de enkelte skytter. Jeg forventer, at jeg kan være med til at skabe endnu bedre
rammer for de danske bueskytter. Det er i hvert
fald med den ambition, at jeg går ind i den nye
rolle. Alene kan jeg dog ikke klare det, så derfor
håber jeg, at jeg møder lige så stor begejstring og
tro på tingene derude, som jeg finder på mit eget
kontor.
I denne udgave af BUESKYDNING kan I blandt
andet læse om, hvordan drømmen om deltagelse
ved et OL og om at bygge elektriske biler hænger
sammen. I får også mit indtryk af Forbundsmødet
i april, information fra diverse stævner og meget
mere.
God læselyst!
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Lovændringer
Fortsættes på side 6

Lovændringer
På forbundsmødet den 11. april 2010 blev der vedtaget en del
ændringsforslag til vore love. Af praktiske årsager, så blev det besluttet,
at visse af disse lovændringer træder i kraft ved udendørssæsonens
start 2010. FITA har herudover ændret en del ting i deres lovkompleks,
der også får betydning for os fra udendørssæsonens start

Afstande gældende fra
udendørs sæsonen 2010:

DBSF ændringer gældende
fra udendørssæsonens start:

DBSF Udendørs Skiveskydningsrunde:
26. april 2010 DBSF Lovudvalg

Ændrede aldersklasser
FITA ændrede pr 1. januar aldersklasserne for Kadet og Junior skytter. Det blev derfor vedtaget at
harmonisere DBSF aldersinddeling og klassebetegnelser, så de passer med FITA’s. Dette betyder at vi får
en ny klasse – Fita Junior og den gamle Junior klasse skifter navn til Fita Kadet, og der ændres på overgangsalderen fra Kadet til Fita Kadetog fra Fita kadet til Fita Junior.
Aldersklasserne er som følger i i 2010:
Betegnelse	Årgang (det år hvor man man fylder)
Masters (Ma)


1960 - (50 -)

Afstand ude
H: 70-60-50-30
D: 60-50-40-30

Senior (S)
1989-1961 (21-49)
	

H: 90-70-50-30
D: 70-60-50-30

FITA Junior (FJ)
1992-1990 (18-19-20)
	

H: 90-70-50-30
D: 70-60-50-30

FITA Kadet (FK)
1994-1993 (16-17)
	

H: 70-60-50-30
D: 60-50-40-30

Kadet (K)

1996-1995 (14-15)

50-40-30-20

Mini (Mn)

1998-1997 (12-13)

40-30-30-20

Mikro (Mc)

-1999 (-11)

20-15-15-10

Bemærk, at angivelsen af, hvilken klasse man skyder i er ændret fra ”alder den 1. januar”
til ”det år man fylder”, så det følger FITA’s og andre idrætsgrenes standard.
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Oprykningstidspunktet er der ikke ændret ved.
Det er som sædvanlig ved årsskiftet, dog med det
specielle, at for i år 2010 er der enkelte skytter,
skal skifte klasse, ved overgangen til udendørs
sæsonen, det gælder 3 års kadetskytter og 2 års
junior skytter, der rykker op med udendørssæson
en, samt de 2 føste årgange senior skytter, der
rykker ind i den nye Fita junior klasse.
Fita kadet skytter fortsætter registrering af
rekorder i den gamle Junior rekord klasse (som
ændrer navn til Fita Kadet rekorder), Fita Junior
starter en ny rekord klasse.

6.6.2.1 FITA Recurve division:
90, 70, 50 og 30 m for herrer, Fita junior herrer;
70, 60, 50 og 30 m for damer, Fita junior damer,
Fita kadet herrer og masters herrer;
60, 50, 40 og 30 m for Fita kadet damer
og masters damer;
50, 40, 30 og 20 m for Kadet drenge og piger;
40, 30, 30 og 20 m for Mini drenge og piger;
20, 15, 15 og 10 m for Mikro drenge og piger.
6.6.2.2 FITA Barbue division:
70, 60, 50 og 30 m for Herrer, Fita junior herrer,
Fita kadet herrer og masters herrer;
60, 50, 40 og 30 m for Damer, Fita junior damer,
Fita kadet damer og masters damer
40, 30, 30 og 20 m for Kadet og Mini,
drenge og piger.
20, 15, 15 og 10 m for Mikro drenge og piger.
6.6.2.3 Langbue division:
60, 50, 40 og 30 m for seniorer, Fita junior, Fita
kadet og masters.
40, 30, 30 og 20 m for Kadet og Mini.
20, 15, 15 og 10 m for Mikro.
6.6.2.4	Compound (FITA)
90, 70, 50 og 30 m for herrer, Fita junior herrer;

70, 60, 50 og 30 m for damer, Fita junior damer,
Fita kadet herrer og masters herrer;
60, 50, 40 og 30 m for Fita kadet damer
og masters damer
50, 40, 30 og 20 m for Kadet;
40, 30, 30 og 20 m for Mini;
20, 15, 15 og 10 m for Mikro.
6.6.5.1

DBSF 70 METER RUNDE
(DBSF 72 pils runde):
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående
afstande mod 122 cm ansigt. Der skydes i serier
af 6 pile i løbet af 4 minutter pr serie.
Recurve division:
70 m for herrer, Fita junior herrer
70 m for damer, Fita junior damer,
Fita kadet herrer og masters herrer
60 m for Fita kadet damer og masters damer
40 m for Kadet
30 m for Mini
15 m for Mikro.
Barbue division:
70 m for Herrer, Fita junior herrer,
Fita kadet herrer og masters herrer
60 m for Damer, Fita Junior damer,
Fita kadet damer og masters damer
30 m for Kadet og Mini.
15 m for Mikro.
Langbue division:
50 m for seniorer, Fita junior, Fita kadet og masters.
30 m for Kadet og Mini, drenge og piger.
15 m for Mikro drenge og piger.
Compound division
70 m for herrer, Fita junior herrer
70 m for damer, Fita junior damer,
Fita kadet herrer og masters herrer
60 m for Fita kadet damer og masters damer
40 m for Kadet.
30 m for Mini
15 m for Mikro
Fortsættes på side 6
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Er der spørsgsmål eller kommentarer, så er i
meget velkomne til at kontakte lovudvalget på
vores mail: lov@dbsf.dk

Lovændringer
Fortsat fra side 5

DBSF Lovudvalg, April 2010.

Tømmerup
Jagten 2010
Hvem:
Kalundborg Bueskytteforening
inviterer til en 30 måls jagtrunde, i terrænet
omkring Tømmerup gamle sportsplads.

6.6.6
Halv FITA Runde 
[4.5.1.8]
Består af 18 pile skudt på hver af FITA Udendørs
Skiverundens afstande.
6.6.7
900 Runde
Består af 30 pile fra hver af følgende afstande
og mod 122 cm. Ansigt.
60 – 50 – 40m. for alle senior,
Fita junior og masters klasser
50 – 40 – 30m. for Fita kadet
40 – 30 – 20 m. for Kadet
30 – 25 – 20m. for Mini
20 – 15 – 10m. for Mikro
Ændre betegnelsen Old til Masters
Det blev vedtaget at ændre betegnelsen Oldboys
til Masters Herrer og Old girls til Masters Damer
Holdskydning – ingen reserver
Det blev vedtaget at et hold – både indendørs og
udensdørs – kun består af 3 skytter, dvs der kan
ikke være en reserve på holdet – dette følger FITA
regler
Finaleskydning – Masters
Det blev vedtaget, at ved alle mesterskaber, hvor
masters deltager, skal der være selvstændig eliminations/finaleskydning for masters, hvis der er tilstrækkeligt antal deltagere i klassen (min. 4).
Dette betyder, at masters, der ønsker at skyde
om DIF medaljer, skal stille op i Senior klassen
Forbundsmesterskaber – antal 3D mål
Det blev vedtaget at ændre antallet af 3D mål ved
forbundsmesterskaber fra 40 mål til minimum 24
mål og maksimum 30 mål.
FITA ændringer gældende
fra 1. april 2010:
FITA har gennemført en stor del ændringer i deres
lovkompleks, hvoraf de væsentligste er gengivet her.
Timing
Der er nu kun 10 sekunder til at gå frem til skydelinien (tidl. 20 sekunder)
Ved alternerende skydning har skytten kun 20
sekunder pr pil mod tidligere 30 sekunder
6

Masters
FITA har ændret afstande for masters, så de
(næsten) passer med dem vi bruger i Danmark
FITA Runde:
Masters Herrer:
70-60-50-30 m
Masters Damer:
60-50-40-30 m
OL runde:
Masters Herrer:
60 m
Masters Damer:
60 m
Dette betyder af masters nu kan skyde internationale rekorder ved danske * stævner, bortset fra
masters herrer OL runde, hvor vi skyder 70 m.
Udendørsansigter
Der kommer et nyt spot ansigt, til brug for de 2
korteste afstande på en FITA runde, det indeholder scorezonerne 5-10 af et 80cm ansigt. Ansigtet er ikke et krav (kun ved world cup stævner),
men giver et længe ønsket mulighed for spot på
den næstkorteste afstand også.
I.flg Danage er ansigtet ikke i produktion endnu.
Eliminations og finaleskydninger
– individuelle.
Her er der indført set systemet, dvs afviklingen af
skydningen er som vi kender den, men resultatet
baseres på antal vundne sets i matchen og ikke
den samlede pointsum efter matchen.
Eliminationsrunder skydes som bedst af enten 3
sæt af 6 pile (kun udendørs) eller 5 sæt af 3 pile.
Finalerunder skydes som best af 5 sæt af 3 pile.
Hvordan scores set:
• Hver runde (3 eller 6 pile) er et set
• Vinderen af et ’set’ (skytten med det
højeste pointtal i runden) får 2 point
• Hvis et ’set’ står lige (begge skytter har
samme pointværdi i runden), så får begge
skytter 1 point.
• Når en skytte har 4 setpoints (ved 3 sæt af
6 pile) eller 6 setpoints (5 sæt af 3 pile), så
har skytten vundet matchen og der skydes
ikke flere ’set’s.
• Hvis der efter 3/5 set’s er ligestilling i
setpoints, så skyders der shoot-off – 1 pil
tættest på centrum

Ved alternerede skydning, så skyder skytten med
laveste antal setpoints først.
NB: Der er ingen ændringer for hold eliminations
og finale skydninger, her er det stadig den totale
pointsum i matchen, der er gældende.
Shoot-off individuelle
Der skydes nu kun 1 pil – skytten med pilen tættes på centrum har vundet.
Kan det ikke afgøres, hvilken pil, der er tættest
på centrum, så skydes endnu en pil – igen tættest
på centrum, indtil der er en afgørelse.
Ingen ændring for hold.
Skydesedler
Skydesedler skal udfyldes korrekt, være sammentalt og antal 10 og X’r anført.
Skydesedlen skal være underskrevet af skytten
og markøren.
Stævnearrangøren er ikke ansvarlig for fejl i
skydesedlens sammentælling eller antal 10’ere
eller X’r, og må bruge disse i stævnets resultatformidling. Finder stævnearrangøren fejl i skydesedlen må han rette disse, men er ikke forpligtiget til
det.
Det er vigtigt at sammentællingen af skydesedlen er korrekt, da den idag bruges til kontrol af
det elektroniske indtastede resultat – det er stadigvæk den underskrevne skydeseddel, der er
gældende.
3D Scoring
I 3D runden så er X’et erstattet af 11 points, og
man skal angive antallet af 11’ere og 10’ere på
skydesedlen
3D Langbue
Streng dæmpere er tilladt, hvis de ikke sidder tættere på nockpunktet end 30 cm
Internationalt skal man skyde med en finger over
og 2 fingrer under pilen – ingen form for ”stringwalking/facewalking” er tilladt

Hvor:

Kalundborg,
Tømmerup Byvej 11B TK.

Hvornår:

Søndag d. 20. juni 2010
TK 09:30
Start 10:00

Mål vil være 3D dyr, indkøbte såvel som egen avl.
Klasse & start-afgift.
(Start-afgift er inkl. morgenkaffe/juice og
rundstykke med ost mellem 8:30-9:30- giv tilsagn
ved tilmelding)
Klasse
Pr. 1. jan.

Pris

Compound Recurve Barbue Langbue Buejæger

Der er præmier i alle klasser med 3 eller flere deltagere.

Senior
>20

150 kr.

Junior
18-20 år

100 kr.

F- Kaldet
16-17 år

50 kr.

Kadet
14-15 år

50 kr.

Mini
50 kr.
12-13 år 
Micro
–11 år

Point	
1.Pil

50 kr.

(X)-10-8-5

2.Pil

7-5-2

Lettere forplejning på pladsen, under og efter
skydningen. Tilmeldinger helst inden den mandag
14. juni, og gerne klubvis.
Torben Bruun tlf. 59 51 42 24 eller
mail: 4045-kalundborg@dbsf.dk
Arne Nielsen tlf. 59 50 83 38
Med venlig hilsen Kalundborg Bueskytteforening.

Månedens snapshot

Prioritering
og lyst skal der til

20-årige Stig Mejlberg toppede indendørssænonen 2010 af
med et Dansk Mesterskab i recurve for senior. BUESKYDNING
har talt med Stig Mejlberg fra Arcus, Odense om bueskydning,
civil karriere, ambitioner, drømme og talen koncentrerede sig
hurtigt om mulighederne for en eliteskytte i Danmark.
Af Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen

– Det er sjovt at skyde med bue. Det er derfor, jeg
startede, siger Stig Mejlberg.
På det punkt ligner han alle andre, der dyrker
bueskydning i de danske klubber. Han adskiller sig
dog ved at have drømmen om deltagelse ved et
OL. For at opfylde den drøm, skal der arbejdes
målrettet, hårdt og koncentreret, og det er Stig
Mejlberg meget bevidst om.
– Min grundopfattelse af bueskydning er, at det
er noget, vi gør, fordi vi brænder for det, og ikke
fordi vi kan score kassen på det – som professionelle.
At det er så godt som umuligt at gøre bueskydning til en karrierevej betyder, at Stig Mejlberg
fokuserer på det, der behager ham i nuet. Han
læser til Diplomingeniør i elektroteknik, med
stærkstrøm som fagområde på Syddansk Univer
sitet, og det er her, de fleste af ugens timer bliver
brugt. Her hedder drømmen at bygge elektriske
biler.
– Jeg finder elektronik og bueskydning lige
interessant, men – modsat dansk bueskydning –
er der karrieremuligheder inden for elektronik.
Med bueskydning har man, på det niveau jeg har
nået, gode chancer for fede oplevelser og gode
resultater med landsholdet. Og når den flamme
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engang brænder ud – det er der forhåbentlig rigtig mange år til – og nogle nye talenter overtager
showet, så er der stadig bueskydning for hyggens
skyld, og elektronik for pengenes skyld, forklarer
Stig Mejlberg.
Elitecenter eller ej
Når man som Stig Mejlberg drømmer om OL, så
er en helt naturlig følge i dansk bueskydnings
rammer, at man må tage stilling til et Elitecenter
(EC). Det nuværende Elitecenter på Atletion i
Århus har været baggrund for mange diskussioner og påstande. For fremtiden vil et Elitecenter
være mere åbent i den forstand, at en eliteskytte
ikke behøver at bo på centeret for at nyde godt
af nogle af de fordele, centeret byder. Den struktur tiltaler Stig Mejlberg:
– Jeg kunne godt forestille mig at iværksætte
et projekt, som gik ud på at blive så god, at jeg
kunne gøre mig gældende ved OL – det er en
gammel drøm. Og projektet må naturligvis gerne
indbefatte at bo på EC.
Som andre skytter vil Stig Mejlberg gerne have
glæde af Elitecentret, men han har ikke umiddelFortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9
bart lyst til at flytte til Aalborg, som er stedet,
hvor det nye Elitecenter foreslås placeret. Det
skyldes dog ikke manglende offervilje men en
kombination af krav til uddannelse og kravene,
der skal opfyldes for at være EC-skytte – især at
man nu ikke behøver bo på EC. Hvis der omvendt
var et krav om, at man skulle bo på EC for at
være EC-skytte, var situationen en helt anden, og
alting måtte tages op til overvejelse igen, forklarer
han.
– Holdningerne til konstruktionen er jo subjektive under alle omstændigheder. Derfor mener jeg
at min subjektive holdning – som er, at det nye
set-up passer godt ind i mit kram – vejer lige så
meget som den modsatte holdning, som altså er,
at det er en katastrofe med et EC. Jeg kan ikke
på nogen mulig måde kan være den eneste, som
godt kan se en fidus i at være tilknyttet EC med
alt, hvad dertil hører, men uden at skulle hive sig
selv op med rod og flytte et andet sted hen. Hvis
jeg virkelig er den eneste, der har det sådan, så
kender jeg ikke mine kammerater så godt, som
jeg troede, jeg gjorde.
Lysten skal vare ved
For Stig Mejlberg er det dog yderst vigtigt at
holde fast i, at en tilværelse på EC vil være et projekt for ham. Samtidig må det ikke blive på
bekostning af hans lyst til at dyrke sporten. På
lang sigt ikke kan han nemlig ikke forestille sig at
bo på et elitecenter og være fuldtidsprofessionel,
fordi han efter eget udsagn ikke trives optimalt,
når der er for få ting i hans liv.
10

– Hvis bueskydning var det eneste omdrejningspunkt, så ville jeg komme til at miste lysten
til det, og manglende lyst fremmer sjældent
præstationer, forklarer Stig Mejlberg og uddyber:
Det lyder måske fanatisk, men det er noget jeg
har været nødt til at holde fast i for ikke at gå
fra forstanden – eller gå fra bueskydning for den
sags skyld. Når man så returnerer hjem fra et OL,
skal man gerne stadig have det forhold til sporten, at man kommer hjem fra London eller Rio
om mandagen, og står på træningsbanen og
skyder lige så stille og roligt om onsdagen. Og
det fortsætter man med, i stedet for blot at forsvinde totalt fra sporten, som vi har set med for
eksempel Hasse Lind.
Prioriterer efter lyst
Det kan være stor udfordring at få studie, studiejobs og bueskydning til at hænge sammen. Det
giver en uge med fuld knald på, da Stig Mejlberg
i gennemsnit arbejder 13 timer om ugen, studerer
35 timer og skyder med bue i 15. Det klarer han
ved at være sine prioriteringer bevidst.
– Jeg har hver dag lyst til at blive en bedre bueskytte. Men jeg har også hver dag lyst til at blive
en dygtig ingeniør. Så en gang imellem stopper
jeg op og stikker en finger i jorden: Hvor er jeg
bedst med for tiden? Hvilken af ambitionerne skal
jeg satse på nu? Så hvis der er gode chancer for
at komme med ud og rejse med landsholdet, bliver studiet kørt på et sidespor et stykke tid. Og
hvis der er en prøve som bare skal bestås, eller et
projekt som skal afleveres, så må bueskydning
vige en smule.

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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Caspersen, Aalborg og med Stine Pedersen, Midtfyn på 3. pladsen. Sådan så placerings rækkefølgen også ud efter lørdagens kvalifikation.
Compound
I kampen om Danmarksmesterskabet i herre compoundklassen var der virkelig spænding, hvor især
Jan Felthaus’ vej til finalen var hård. I både kvartog semifinale måtte Jan Felthaus, Herning, igennem hele to shoot-off-runder, mod henholdsvis
Mick Olin, Køge, og Erik P. Nielsen, Silkeborg,
som han begge vandt. I finalen stod han over for
Torben Johannesen, Broby, der var seedet som nr.
2. Torben Johannesen havde vundet sikkert igennem hans vej til finalen og vandt da også finalen
med tre point. Mark Bysted fra Aarhus vandt
bronzekampen over Erik P. Nielsen, Silkeborg,
med kun et enkelt point.
Marti Hvam Pedersen, Midtfyn, kunne i dame
compound klassen hænge guldmedaljen om halsen efter at have vundet både semifinale og guldkampen med kun ét point. Margeret Bang, Lavia
Odense, fik sølv og Patricia K. Andersen fik bronze.

Overraskelser
ved senior DM
Danmarks- og forbundsmesterskaberne blev afholdt i Aalborg
den 20.-21. marts og bød på mange spændende dueller.
Af Rikke Carlé, ABL. Foto: Privatfoto

Aalborg Bueskyttelaug var vært for mesterskaberne, der desværre blev afviklet samme weekend
som Europamesterskaberne i Porec, Kroatien. Hos
Aalborg Bueskyttelaug synes man naturligvis, at
det er ærgerligt, at de to store stævner lå samme
weekend, men logistiske forhold gjorde, at det
var en nødvendighed.
Sammenfaldet mellem EM og DM gjorde imidlertid, at Danmarks bedste skytter ikke kunne forsvare deres titler. Det åbnede op for, at andre
kunne blande sig i den eftertragtede medaljekamp. Og kamp – det blev der. Marginalerne var
små.
Recurve
I recurveklassen for herrer senior var der 30 startende i lørdagens kvalifikationsklasse. Niels Dall fra
Brande Bueskyttelaug, der forsvarede Danmark
ved OL i 2008, vandt kvalifikationen. Nr. 2 blev
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Morten Caspersen fra Køge og nr. 3 blev Stig
Mejlbjerg fra Arcus. I søndagens finaler blev både
Niels Dall og Morten Caspersen allerede slået ud i
2. runde. Stig Mejlbjerg havde en meget svær
kvartfinale mod Jan Jakobsen, Lyngby, med hele
to shoot off-runder, inden han kunne komme i
semifinalen, som han vandt. I finalen mødte han
Jesper Olsen, der tidligere i turneringen havde
slået Niels Dall ud. Men Stig Mejlbjerg var for
stærk en modstander for Jesper Olsen. Resultatet
blev derfor:
•
•
•

Stig Mejlbjerg, Arcus
Jesper Olsen, Roskilde
Steffen Thorkildsen, Arcus

I dameklassen, ligeledes recurve, var der 12 startende. Her var spændingen knap så stor. Randi
Degn, TIK, vandt foran juniorskytten Nynne Holdt-

Succes for Dame Kadet
Damejuniorklassen for recurve bød på en over
raskelse af de store. 1. seedede og landholdsskyt-

VERDENS

te Anne-Marie Laursen fra Silkeborg tabte over
raskende sin semifinale til Josephine Fugde, Middelfart. I den anden semifinale stod de to kadetter Ann Loklindt, Aalborg og Sussie Frantzen, TIK,
over for hinanden, som de havde gjort få uger
forinden i ved Ungdoms DM. Sussie Frantzen
vandt sin finale og slog sikkert Josephine Fudge i
finalen. Anne-Marie Laursen fik bronze.
Sejrens sødme
Herre junior recurveklassen var som sædvanligt
præget af mange meget dygtige skytter og også
her var der tæt kamp hele vejen igennem, hvor
mange kampe blev vundet med kun ét point.
Frederik Sönnichsen, TIK, der er på bruttolandsholdet, vandt sin første individuelle guldmedalje
ved et DM. Efter skader og sygdom var det derfor
en ekstra triumf endelig at kunne hænge en velfortjent guldmedalje om halsen. Sølvet rog Benjamin Ipsen med hjem til Køge, mens Asbjørn
Krom-Thaysen, Silkeborg, vandt bronze.
Resten af resultaterne kan du finde på forbundets
hjemmeside www.dbsf.dk

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

Stilhed efter stormen
Der var lagt op til et larmende forbundsmøde ovenpå 2009. Det var et
år med mange udfordringer, såvel positive som negative. De højtlydte
diskussioner holdt sig dog hovedsageligt på et kammeratligt niveau.
Af Allan B. Grønkjær. Foto: Jakob Ruud Poulsen

Søren Gøtzsche fra Dansk Idrætsforbund svingede
den usynlige dirigentstok til ypperste bedømmelse.
Han var dirigent på årets Forbundsmøde i Idrættens
Hus, Brøndby, den 11. april. Han havde plads til smil
og morsomme kommentarer, imens hans styrede
DBSF’s Forbundsmøde 2010 ad de rigtige veje. Som
det også kan læses af det udsendte Dagsorden til
Forbundsmødet (findes også på www.dbsf.dk), så
var der nok af punkter, hvor der kunne forventes
højtlydt diskussion, overraskende forslag m.m.:
2009 bød på nedskæringer i støtten fra Team
Danmark, ekstraordinært forbundsmøde, diskussion
og uvished om fremtiden for elitearbejdet, herunder
Elitecenteret og de tilknyttede skytter.
Situationen var også den, at bestyrelsen kunne
splittes, idet formand Rolf Lind og økonomiansvarlige Steen Jørgensen satte deres mandat på
valg et år før tid, David Hauge, breddeudvalgsformand, trak sig et år før tid, og Hans Lassen, ny
repræsentant for Jylland, overtog posten. Næstformand Morten Holm Nielsen meddelte kort forinden Forbundsmødet , at han ikke genopstillede.
Det samme var situationen for Sanne Rahbek. Der
var dog ikke indkommet forslag til hverken ny
formand eller ny økonomiansvarlig, så her kører
DBSF videre med samme chauffører som hidtil. Ny
mand som næstformand blev Søren Holdt-Jensen,
ABL, og Lillian Gammelmark, Køge, overtog
Sanne Rahbeks plads som bestyrelsesmedlem

Sjælland, mens Jan Jager, Broby, er ny i sædet for
Fyn. Posterne som næstformand og bestyrelsesmedlem Sjælland blev begge vedtaget efter ét
forslag til hver fra salen.
2009 set i bakspejlet
Det er med glæde og bekymring, at 2009 nu skal
ses i bakspejlet. Sådan beskriver bestyrelsen året,
der er gået, i de forskellige beretninger. DBSF oplevede et fald i medlemstal på ca. 5 % i forhold til
2008, og det skal forbundet naturligvis være specielt opmærksomme på, så den negative udvikling
ikke fortsætter. Det er ikke rart at være vidne til,
fastslog Rolf Lind. Modsat glædes han stadig dagligt over den enormt vellykkede World Cup-finale i
Nyhavn i efteråret. Mens han læste nogle tilbagemeldinger vedrørende arrangementet op, kunne
det mærkes, hvordan hårene rejste sig på ham.
WC-finalen var en kraftanstrengelse af de helt store
for mange i DBSF, og det glemmer de involverede
ikke i meget lang tid. Ej heller mange af de cirka
200 millioner mennesker, der har set noget fra finalen. Et voldsomt imponerende tal – som også står i
skærende kontrast til DBSF’s medlemstal.
Klubberne skal høres
WC-finalen fik smilet frem på formandens læber,
og det samme gjorde så sandelig omtalen af en
række klubbesøg, som Rolf Lind afholder i år.

– Det er enormt givende at møde jer ude i
klubberne, og det giver en masse inspiration,
sagde Rolf Lind.
Han oplever, at der er et stort ønske om en fornyelse af træneruddannelse, men også at der er
en stor mangel på kvalificerede trænere. Her vil
flere af de danske eliteskytter kunne træde til som
en form for trænerkorps, idet de har stor viden,
mens klubberne har et stort behov, der skal dækkes. Et andet behov, der ikke fyldes ud, som det
ser ud nu, er omtale. DBSF vil have fokus på, at
klubberne skal skaffe bueskydning omtale i de
lokale medier. Det kan skabe større interesse for
bueskydning til alles bedste.
Mod nye tider
Rolf Lind brugte også sin tid på talerstolen til at
se fremad. Især angående den nye struktur for
elitearbejdet i DBSF. En struktur der er foreslået i
en rapport af tidligere landstræner og sportschef
Ole Gammelgaard, og som kan ses på www.dbsf.
dk
i sin helhed. Hans arbejde blev nødvendigt på
grund af nedskæringerne fra Team Danmark og
Henrik Tofts afgang. Punktet omkring EC skabte
vel nok mest debat under mødet. Jan Jager,
Broby, havde forberedt en række spørgsmål til
elitearbejdet, hvoraf han fik besvaret de fleste.
Han stillede sig dog uforstående overfor, at DBSF i
flere år har ladet stå til med den gamle struktur.
Ifølge ham eskalerede problemerne med EC tilbage i 2007. Der faldt også flere kommentarer fra
salen, og de spændte fra det, man kan kalde
usaglige historier til konstruktiv opsang.
En fremtidig elite kræver, at bredde- og talentarbejdet fungerer. Det gør det i høj grad i Køge
som et resultat af en stor indsats fra Køge Bueskyttelaug og Køge Kommune. Rolf Lind udtrykte
sin glæde over dette samtidig med, at han gerne
så et lignende arbejde et eller to steder mere i
Danmark. Han lovede, at bestyrelsen ville arbejde
videre med det punkt.

Hædersbevisniniger. Niklas Friese, Helsinge, modtog
DBSF’s og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal,
Carina Christiansen modtog DBSF’s Jubilæumspokal,
mens Sanne Rahbek og Karsten Weikop modtog DBSF’s
Bronze Nål for deres store indsats i forbindelse med
især World Cup-finalen i København. Priserne gjorde
stor glæde. Niklas Friese udtrykte det således:
– Det var fedt at få årets hædersbevisning. Det viser
også, at al træningen sidste år bar frugt. Når man
får sådan en pris, er det et stort rygklap. Man får
lyst til at give den en skalle igen. Checken på 5000,faldt også i gode hænder. Der er jo altid noget, man
mangler til ens bue. Min familie var med til
overrækkelsen. Det var sjovt for dem, at være med.
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Bombe under langbuerne
Gunni Steen Frederiksen, Lyngby, oplyste, at FITA
pr. 1. april i år har sat det som et krav, at langbuer og instinktbuer skal skyde med splitfingre, og
det betegnede han som en bombe, der krævede
handling. Han ville høre, om DBSF kunne henstille
FITA til at ændre reglen, men det lader sig umiddelbart ikke gøre for i år på grund af FITA’s sammensætning af nye love, oplyste Rolf Lind. Det
medførte nogen diskussion om, hvilket hensyn,
der skulle tages i dansk sammenhæng, når de
skytter, der kvalificerede til årets internationale
opgaver, alligevel ville blive mødt af det nye krav.
Hård styring af økonomien
DBSF’s økonomi har set bedre tider, og derfor er
hård styring af alle konti nødvendig hver måned,
fortalte Steen Jørgensen. Metoden er dog ikke
voldsommere end god regnskabsførelse kræver:
Nemlig at fremvise bilag og redegøre for sit forbrug. Hensynet til medlemstallet og den usikre
fremtid heri gør det dog nødvendigt at have meget
fokus på økonomien, så smertegrænsen for egenkapitalen ikke skal afprøves. Af samme grund er
det enormt væsentligt, at alle klubber indberetter
til DBSF’s Sekretariat til rette tid og med omhu om
deres medlemstal. DBSF får nemlig tilskud fra DIF
ved minimum 1000 aktive, og i bueskydning skelner man mellem skive- og terrænskydning, hvor
man godt kan være aktiv i begge discipliner.
De indkomne lovforslag var behandlet i DBSF’s
Lovudvalg, som dermed havde afstemt mulighederne for ændringer eller tilføjelser. De forskellige
forslag skabte en del diskussion, og resultaterne
heraf kan ses andetsteds i bladet, hvor Lovudvalget præsenterer ændringerne.
Alt i alt var det et forbundsmøde, der måske
trods forventningerne løb ret stilfærdigt af sig.
Det skyldes måske hjælpen udefra. Dirigenten
kørte således forbundsmødet til vejs ende, og nu
er det op til DBSF og alle involverede her om at
fortsætte den sikre stil.

Det Sjællandske Mesterskab
for ungdom 2010
– afviklet på en ny facon
Hillerød Bueskyttelaug introducerede mixhold til det Sjællandske
Mesterskab for ungdom – men de holdt kortene tæt ind til kroppen.
Tekst og foto: Hans Chr. Rossau, Hillerød Bueskyttelaug

’Godmorgen unger’ – ’Godmorgen’ lød det friskt
fra omkring 75 ungdomsskytter, trænere og forældre, der havde valgt at bruge deres lørdag i
Frederiksborghallen i Hillerød til det Sjællandske
Mesterskab for ungdom.
Forud for stævnet var et godt trænet forældre
team klar til at opstille baner, tape ventelinje,
skydelinje 8 m og 12 m baner, materialebord,
borde stole endda med dug i matchende farver.
Lys og lyd signaler samt håndterminaler var klar
efter tre travle timer.
Alt var klart, eller var det…?
Nej – den lodrette vinkel på stativerne var ikke
korrekt. Vi har ellers brugt disse stativer til mange
stævner. Men vi lærte igen noget nyt, plus vi fik
en ekstra arbejdsopgave i at lave alle stativer om i
løbet af sæsonen. De rare dommere mente heldigvis, at der godt kunne skydes et stævne på de
opstillede baner.
TK kl. 9.45, derefter fælles opvarmning arrangeret af Casper L HIL og Jacob I T TIK.
2X2 minutters opvarmnings skud, og alle skytterne så ud til at have fået varmen i den ellers
kolde hal. Temperaturen var 13,5º C, varmeanlægget var gået ned i nattens løb. Hallederen og
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assistenter satte fuld damp på varmeanlægget.
Det hjalp heldigvis rimeligt hurtigt.
Tre stævner på en måned
Hillerød Bueskyttelaug har arrangeret tre stævner
i træk i Frederiksborghallen. Vi har ikke kunne
rose hallens medarbejder nok, de har hjulpet med
alt, hvad vi har haft brug for, selv opbevaringsplads til 30 stativer med det udstyr, der hørte sig
til i en måned – en stor tak har lydt fra os til medarbejderne.
Alle skytter var klar, uret talte ned og den dejlige lyd af skud rungede ud i hallen. Efter de første
runder var alle gode til at bruge håndterminalerne. Pointene væltede ind, skydningen gik smidigt,
efter 30 pile dannedes holdene. Der er ikke
mange hold!
Mixskydning
Der var kun 11 hold: 2x12m langbue – 4x12m
recurve og 5x12m compound. Hillerød Bueskyttelaug er lidt træt af, at så mange skytter ofte får
holdmedaljer uden at kæmpe. Vi bad derfor trænere og holdledere om at lave nogle mix hold på
tværs af klubberne. Vi pointerede, mix hold kun
ne ikke tage medaljer fra de tilmeldte klubhold.

De sidste 30 pile blev afviklet uden problemer
og det individuelle blev afgjort.
Der var kommet 4 mix hold til i pausen, så der
var næsten 50 skytter i aktion. Dog var det ikke
uden diskussion med forældre, trænere og hold
ledere, men efter lidt forklaring om vores lidt
hemmelige plan, kom vi i gang.
Det blev en rigtig god skydning i en god sportslig tone og med summen af støttende slagord.
Det var det, vi i klubben godt ville opnå, og det
lykkedes.
Vores plan, som vi til en start ikke var så meddelsomme om, var, at SM for hold blev afgjort
efter de 60 pile. Det ville vi ikke sige til skytterne,
de skulle yde en god holdskydning både som
klubhold og de nye mixhold. Det var en fornøjelse
at høre de forskellige reaktioner efter mixhold
måtte vente op og ned på resultaterne.
Mixholdet i langbue vandt over Hillerød 1 i
finalen. For at sige det ligeud, så vandt alle
mixhold i finalerne. Det havde vi forberedt os på,
så der blev også udleveret medaljer til mixhold
efter, de officielle Sjællandsmester titler var blevet
hængt om halsen på de dejlige unger, som havde
vundet disse.

De arbejdsomme forældre fik hurtigt pakket
sammen og transporteret alle måtter og stativer
til vores container. Vi vadede rundt i 20 cm tung
tø-sne og og ikke nok med det, så sad biler og
trailer fast - suk og støn. Vi glemte det heldigvis
hurtigt, så vi vil helt sikkert være klar igen til
næste år.
Afslutningsvis vil vi fra Hillerød Bueskytte Laug
gerne takke alle deltagerne for de roser og positive kommentarer og tilbagemeldinger, vi har fået
for denne alternative afvikling af SM.
Vi opfordrer til, at andre klubber vil bruge
samme afviklingsregi som vi eller at finde andre
regi’er at afvikle et stævne på. Baggrunden for, at
vi valgte dette regi, var dels, at vi gerne ville have
skytterne til at skyde så mange pile som muligt,
når de alligevel var af sted til stævne. Dette falder
også i god tråd med vores fælles formålsparagraf
– at fremme bueskydningen. Og dels at vi har deltaget i forbundsmødet 2009, hvor der blev lagt
op til at arbejde med udvikling af stævneafvikling,
Det har vi nu prøvet og med succes. Vi i Hillerød
glæder os til at prøve jeres bud på nye afviklinger
af stævner.
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Der deltog der 23 børn, som Jørgen udtrykker
det, på turen, hvoraf de 7 var voksne (5 trænere
og 2 forældre). Turen var et Region Øst Ungdoms-arrangement, og der var skytter fra Frederiksværk, Helsinge, Hillerød, Lyngby, Glostrup,
Roskilde, Vordingborg og Ulbølle, så vi var godt
tilfredse med ”dækningen” af områdets klubber.
På turen koncentrerede vi os udendørs især om
afstandsbedømmelse, og gjorde en særlig indsats
for at skytterne skulle få en klar fornemmelse af 5
m og 10 m. Skytterne var faktisk rigtig gode til
dette, og vi fik også trænet længere afstande.

Kongskilde-weekend
Fredag den 12. marts indtog vi ”Husmandsstedet” ved Kongskilde
Friluftsgård, ca. 7 km syd for Sorø. Huset ligger lige op ad DBSF’s
feltbane (Kongskildebanen), så der er masser af mål lige uden for døren.
Af Michael, Tom, Jørgen, Hjörtur og Henning, Lyngby Bueskyttelaug, Foto: Hjörtur Gíslason
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Vi benyttede os af 4 øvelser:
Skytterne øver parvis. Den ene skytte går frem i
en given retning, og den anden siger stop, når
han/hun mener, den gående er ude på den aftalte
afstand. En træner måler derefter afstanden.
Skytterne øver parvis. De stiller sig med ryggen
mod hinanden og begynder derefter at gå væk
fra hinanden, indtil den ene (aftales) siger stop,
hvorefter de vender sig om. Den anden vurderer
nu afstanden. En træner måler derefter afstanden.
Alle skytterne er sammen på en linje. Bag dem
går en træner en eller anden afstand væk, hvorefter skytterne vender sig om og vurderer afstanden, som de hvisker til en (eller flere) anden træner. Den anden træner måler derefter afstanden.

Skytterne øver i små grupper sammen med en
træner. Man går rundt på banen, og ved hvert
mål bedømmer hver skytte afstanden, som træneren så måler.
Selvfølgelig blev der også tid til at skyde, og
lørdag eftermiddag blev der holdt et lille stævne
på 10 mål med diverse haler som præmier.
Lørdag aften var værkstedsaften med fokus på
bygning af strenge. Det var egentlig vores ambition, at alle skulle lave en streng til deres bue, men
det var en overvurdering af vores formåen, og
heller ikke alle var interesseret i al lave en streng.
Men strenge blev der lavet, adskillige endda, også
til compound buer, hvor Tom havde slæbt en buepresse med. Også produktionen af træpile var
ganske stor, og enkelte benyttede sig af muligheden for at bygge et pilekogger af læder.
Søndag formiddag blev der skudt lidt og nogle
gjorde deres strenge eller pile færdige. Og så var
det ellers pakning, oprydning og rengøring og
ved tretiden drog vi alle hjem igen, mætte af indtryk og nogle lidt trætte af at høre vores eget
navn.
Som sædvanlig, når Jørgen er med, var maden
himmelsk. Lørdag morgen bød Jørgen på hans
specielle armeriddere (”franske toasts”), og hans
osso buco gjorde stor lykke om aftenen. Og
Michael rundede lørdag aften af med en Rasmus
Klump stabel af pandekager.
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Både Niklas Friese og Carina Christiansen havde
fødselsdag på turen, og det blev fejret til stor
glæde for alle. Niklas Friese fortæller om det og
en anden sjov episode:
– Carina og jeg havde fødselsdag på turen, så
vi blev fejret af de andre. Vi har det sjovt, når vi er
på rejser sammen. Det var jo heldigt, at jeg kom
med. Det lykkedes mig, at blive væk i Frankfurt
Lufthavn. Heldigvis var flyveren forsinket, så jeg
nåede med.

Indtryk fra EM Indendørs,
Porec, Kroatien

Efter en sindsoprivende finale måtte Herre Junior
Compound se sig slået af Rusland med 1 point.
Holdene lå side om side i de 2 først runder. I den
3. runde kom Danmark foran med 1 point. Det
skulle desværre vise sig ikke at holde. I den sidste
runde skød Danmark 5 niere i træk, hvilket betød
at Rusland vandt med 228-227.

Foto: Klaus Lykkebæk

Den danske udsending leverede et samlet fornuftigt stykke arbejde ved
EM Indendørs i POrec, Kroatien i marts. BUESKYDNING har samlet en
række indtryk fra turen, som vi leverer her. Med på turen var følgende:
Dame Senior recurve:
Maja Jager
Carina Christiansen

Herre Senior Recurve:
Johan Weiss

Dame Senior Compound:
Camilla Søemod
Ida Frandsen
Michelina Sigil

Dame Junior Compound:
Sarah Sönnichsen

Herre Senior Compound:
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Nicklas Friese

Herre Junior compound:
Mads J Krogshede
Mads Knudsen
Claus Frantzen

Holdledere
Martin Jensen
Klaus Lykkebæk

Individuelt skød Sarah Sönnichsen en bronze
hjem. Efter 3 runder førte Sarah med 1 point,
men det fik skytten fra Belgien udlignet i 4. runde
så stillingen således var 115-115. Der skulle nu
skydes shoot off. Begge skytter skød en nier. I
anden shoot off skød Sarah 10, mens hendes
modstander skød en nier. Sarah havde således
vundet matchen.
Mads J. Krogshede var også i en bronzekamp,
men desværre tabte 114-115 og blev nr. 4.

Det blev til bronzemedaljer til Herre Senior Compound, som tabte deres semifinale til Frankrig
efter en meget jævnbyrdig dyst med 1 point 232233. De tog revanche i bronzematchen mod Holland, hvor de viste flot moral og god skydning.
Det blev til en flot sejr på 236-234.
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Dame Junior Compound-holdet klarede næsten
også at hive en bronzemedalje hjem. I bronzefinalen mod Italien var pigerne lidt uheldige, idet de
fik dømt 2 pile ned, mens Italien fik dømt en pil
op. Det endte med et nederlag på 225-228.

På recurvesiden udmærkede Maja Jager og Carina
Christiansen sig, da de endte på en delt 6.plads
individuelt.
Holdlederne har efterfølgende fået ros for deres
organisering, især med aftenmøder hvor næste
dags program blev klarlagt, ligesom de havde en
tidsplan på deres værelsesdør på hotellet. Det var
også et stort plus, at DBSF sendte to i stedet for
én holdleder på grund af holdets størrelse.
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SommerSkydning

se hele opslaget på
www.dbsf.dk

For 2010

Sommerskydningen afholdes som korrespondanceskydning 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 turnerings slut – eller overrakt ved et af de
førstkommende indendørs stævner.
Konkurrencen udskrives for alle divisioner og klasser. Vi forbeholder os retten til at slå skydeklasser sammen for seniorer
- afhængigt af tilmeldingerne. Der skydes de afstande som svarer til en 70m runde, dvs. der skydes følgende afstande:
Afstand

Buetype

Aldersklasse

70 meter

Recurve, Compound

Herrer, Fita junior herrer, damer, Fita junior damer, Fita kadet, herrer og masters herrer

Barbue

Herrer, Fita junior herrer, Fita kadet herrer og masters herrer

60 meter

Recurve, Compound

Fita kadet damer og masters damer

50 meter

Langbue:

Seniorer, Fita junior, Fita kadet og masters.

40 meter

Recurve, Compound

Kadet

30 meter

Recurve, Compound

Mini

Barbue, Langbue

Kadet, mini

Alle

Micro

15 meter

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

Årgang (det år man fylder)

Masters

1960 - (50)

Senior

1989 - 1961 (21-49)

FITA Junior

1992 - 1990 (18-19-20)

FITA Kadet

1994 - 1993 (16-17)

Kadet

1996 - 1995 (14-15)

Mini

1998 - 1997 (12-13)

Micro

- 1999 (-11)

STÆVNEkalenderen
MAJ

DATO	STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE
4.-8.		
7.-9.		
8.		
13. 		
16. 		
18.-23.		
22.-23. 		
24.-30. 		
29.		
30.		

Porec, Kroatien
FITA		 WC1
Vamdrupvej , Køge
KC Køge		 Storsamling Øst - 2
Lyngby
Lyngby Bskl.		 Ungdomsstævne
Friheds Allé 42, Sønderborg
Sønderborg		 900 runde
Mølleholmen, Taastrup
TIK		 FITA Stævne
Reggio Calabria, Italien	EMAU		 JC1
Grættrup, Nr. Snede
Nr. Snede		 Danish Open - 3D - 40 mål - og 20 mål
Rovereto, Italien	EMAU		EM Senior
Hillerød
Hillerød Bskl.		 Ungdomsstævne
Adlerhusbanen
Middelfart		 FITA Stævne

JUNI
DATO	STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE
5.		
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
6. 		
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
7.-11. jun
Antalya, Tyrkiet
FITA		
13. 		
Idrætscenter Vest, Holstebro
Holstebro Bsk.		
19.		
Idrætsvej, Gilleleje
Nordkysten		
22. -27. 	Echmiazin, Armenien	EMAU		
26. -30.
Milnervej 39, Hillerød
Hillerød Bskl.		
27.		
Adlerhusbanen
Middelfart		

DATO	STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE
3.-4. 		
13.-17. 		
13.-18. 		

Sandefjord, Norge
Norge		 NUM
Winnenden, Tyskland	EMAU		EM Ungdom
Budapest, Ungarn
FITA		 VM Felt

Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

Periode0

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

DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Kontortid: Mandag til torsdag fra kl. 10-15
Ønsker du at aflægge kontoret et besøg
– så ring og aftal nærmere med Helle.
Telefon: 43 26 27 28
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Fax: 43 26 27 29
www.dbsf.dk

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

DBSFs BESTYRELSE

Med venlig hilsen
danSk BueSkytteForBund

Næstformand
Søren Holdt Jensen
Tlf. 9832 2528 / 2215 2528
viceformand@dbsf.dk

danSk
BueSkytteForBund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

SM Ungdom
SM Senior/Junior
WC2
FITA
50 m. stævne
GP2
DBSF Sommerlejr
FITA Stævne

JULI

Priser: 35 kr. per deltager. Betaling: Klubben modtager et girokort efter 2. runde. Der skydes i følgende perioder:
Runde

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

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592
formand@dbsf.dk

Økonomi
Steen J. Jørgensen
Tlf. 4352 2204 /4032 3036
finans@dbsf.dk
Eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 5482 7921 / 2518 0306
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
Hans Lassen
Tlf. 74436046 / 2460 9476
bredde@dbsf.dk

UDVALG UNDER DBSF
Dommerudvalgsformand
Otto Zebitz
Tlf.75151434 Mob.40311434
dommer@dbsf.dk

Best.medlem Sjælland
Lillian Gammelmark
Tlf. 5663 6919 / 2047 5389
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 66 18 87 66
ao@dbsf.dk

Best.medlem Fyn
Jan Jager
Tlf. 2167 2197
Bestmedlem_fyn@dbsf.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk

Best.medlem Jylland
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem_jylland@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 ...

