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I rødt og hvidt
Det er højsæson for stævneaktivitet. Både i Danmark
og i udlandet, hvor diverse danske landshold i disse
måneder fejrer store succeser. Først var der flot skydning ved World Cup i Porec, Kroatien, hvor compound viste sin internationale klasse. Mads Juul
Krogshede vil tage os med på tur hertil i artiklen
Dagbog fra en World Cup.
I slutningen af maj viste kadetter og juniorerne
ved Junior Cup i Italien, at talenterne helt klart står
på spring i de kommende år. De høstede et imponerende antal pladser i finalerne og det blev til flere
guldmedaljer, ligesom Nynne Holdt-Caspersen vandt
en kvoteplads til Ungdoms-OL i Singapore i august.
Mere om de unges succes følger i det kommende
nummer af BUESKYDNING.
H.K.H. Kronprins Frederik er kendt for at bakke op
om dansk sport generelt. Han ses ofte, når det rødehvide flag er spændt ud for at motivere danskere i
aktion på sportsarenaen. På den måde er han en
ambassadør for idræt – som er hans baggrund for sit
arbejde i Den Internationale Olympiske Komité.
Kronprinsen er også bueskytte, og det kan I læse
mere om i dette nummer af BUESKYDNING.
Vi kommer også en tur rundt i det danske bueskydningsland, hvor vi tager på jagt i Sorø og kommer med til prisuddeling i Aalborg. Sidst men ikke
mindst kan I stifte bekendtskab med Torben Johannessen, dansk landsholdsskytte.

KRONPRINSEN SOM BUESKYTTE

God læselyst og rigtig god sommer,
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING
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Afstanden er nu 35 meter
– Kronprinsen må nu helt op til Kancellihuset

KRONPRINSEN SOM BUESKYTTE
EN FORNEM AMBASSADØR
FOR BUESKYDNING
Tekst og foto: Erik Kornbek.
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BUESKYDNING er så heldig, at vi bringer en historie
om landets vel mest kendte bueskytte. Vi kender
ham fra medierne, og nogle af læserne kender ham
måske fra bueskydning. H.K.H. Kronprins Frederik er
en habil bueskytte, og Erik Kornbek med sønner fortæller her om mødet med ham.
Et besøg på Fredensborg slot – og et møde med
vor Kronprins – det var det, vi skulle til at forberede
os på. Vi er mine to sønner Henning og Mikael – og
så lige mig selv. Henning og Mikael tog sig af udstyret, en ny HOYT Compoundbue og nye EASTON pile,
buesigte, pilekogger samt en hel del andet udstyr,
der skulle sikre, at Kronprinsen ville blive
”godt skydende”. Min ”opgave” var rimelig let, jeg

havde modtaget invitationen og mente derfor det
var passende, at jeg tog med på turen fra Sønderjylland til det nordlige Sjælland. Klart, jeg ville naturligvis gerne have fornøjelsen af at møde Kronprinsen
– og få en fornemmelse af, hvor god er vor Kron
prins, når det gælder det med at skyde med bue og
pil. Mit første bekendtskab med Kronprinsen var deltagelsen i de danske mesterskaber 2002 i Køge. Her
havde vi fornøjelsen af at have Kronprinsen på
besøg, hvor han bl.a. uddelte medaljer til de bueskytter, der havde fortjent disse. Kronprinsen viste den
gang, at han er en habil bueskytte – OK, dengang
Fortsættes på side 6
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KRONPRINSEN SOM BUESKYTTE
EN FORNEM AMBASSADØR
FOR BUESKYDNING
Fortsat fra side 5
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Denne side:
Foran Fredensborg slot – vi skal i gang
Denne side Midt:
Vagten var på plads – og vi var ventet

Modsatte side øverst:
Afstandsfornemmelsen var rigtig - Bulls Eye
Modsatte side nederst:
Den sidste finjustering af sigtet

ramte han ikke lige Bulls Eye, men skuddet var OK
– det skal med, at buen tilhørte en anden skytte, der
ikke havde samme træklængde som Kronprinsen. Nu
skulle vi altså på ”tæt hold” – sikre os, at det udstyr,
vi havde med i bilen, var det rigtige – og sørge for, at
træklængde, peep-højde, mm. blev korrekt indstillet
– og også selve indtrimningen, sigtejustering mm.
– det hele skulle gerne gå op i en højere enhed.
Vi havde en fin tur op gennem det sydlige Jylland,
over Fyn og det meste af Sjælland – alt på kendte
veje, men det sidst stykke op til Fredensborg var
godt nok ”nyt land” – det var vort første besøg på
Fredensborg – selv om vi følte vi kendte stedet, dette
ud fra Dronningens 70 år fødselsdag, hvor vi via TV

udsendelsen fik set en hel del af slottet. Stemningen
i bilen ændrede sig efterhånden, som vi nærmede os
målet. Der blev ikke sagt ret meget, vi var ret så
spændte på, hvordan mødet ville komme til at foregå. Det første stop var foran indgangen til slottet – vi
skulle lige se, hvad vi gik ind til. Næste stop var en
Kongelig Garder, der sørgede for, at alt var OK, hvorefter vi blev henvist til Kancellihuset, hvor Kronprinsen har residens. Vi parkerede sammen med et par
Krone biler og blev modtaget af Kronprinsens privatsekretær – og kort efter kom Kronprinsen og hilste
på os.
Vi blev vist ind i Kronprinsens have, hvor der stod
kaffe, småkager og mineral vand klar – vi følte os

velkommen. Det medbragte udstyr + div. værktøj
bl.a. en buepresse blev pakket ud – alle var klar.
Rigtigt, vi var spændte og havde vel også lidt nerver
på. Alt gik som man kunne håbe på – udstyret var
perfekt, Kronprinsen fik utroligt hurtigt god føling
med buen – og uden at man kunne fornemme det,
var der gået godt 2 timer i godt selskab, hvor Kron
prinsen viste, at han virkelig er en habil bueskytte. På
vej hjem kom vi til at tænke på, hvor mange skud
blev der egentlig til. Vi blev enige om, at Kronprinsen skød et sted mellem 80 og 100 pile – med en
bue, der var indstillet til ca. 65 lbs – ret så impone
rende. Man ser tydeligt, at vor Kronprins er toptrænet og en aktiv sportsmand – og tankerne gik

også i retning af frømandskorpset og Sirius patruljen.
Jeg vil også gerne udtrykke min respekt for den
måde Kronprinsen i det hele taget behandlede
udstyret på – og hvor hurtigt han fik skudt sigteafstandene ind
– også meget typisk for en god skytte; den første
prøvepil ramte faktisk Bulls Eye.
Jeg kan kun udtrykke det på den måde – hvis
udstyret er en konge værdig, så er Kronprinsen den
rigtige til at skyde med det.

7

Månedens snapshot

En livsvigtig
hobby

I år har 42-årige Torben Johannessen, compoundskytte, indtil nu
deltaget på alle landsholdsture. Ambitionerne er at fortsætte med den
placering i toppen af dansk bueskydning – men målet er også at gøre
bueskydning sjovt for alle.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Allan B. Grønkjær og Mads Juul Krogshede

BUESKYDNING fangede Månedens snapshot,Torben
Johannessen, på vej til lufthavnen. Turen går denne
gang til Europamesterskaberne i Italien. Rejsen er
blot en af mange med bueskydning for ham. Alene
det sidste år har rejsemålene blandt andet været
Nimes i Frankrig, Las Vegas i USA, Guadalajara i
Mexico og Porec i Kroatien.
– Jeg arbejder som selvstændig fodterapeut. Jeg
har min egen klinik og derfor er det muligt for mig
at flytte kundernes aftaler sådan, at jeg kan tage en
uge fri her og der, fortæller Torben Johannessen.
Det kræver dog god planlægning – og en masse
arbejde i mellem rejserne.
Bueskytte på fuldtid
Kan man være bueskytte på fuldtid ved siden af at
drive sin egen klinik? Torben Johannessen får
erhvervsarbejde og hobby til at gå op i en højere
enhed. Når han lukker klinikken, tager han på ud i
Broby Bueskytteklub – hver dag. Torben Johannessen
forklarer:
– Bueskydning tager al min fritid. Jeg er udelukkende på buebanen af lyst. Jeg er der hver dag
efter arbejde til solnedgang og i weekenden bliver
det tit til hele dage. Nogle gange træner jeg til, jeg
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ikke kan se ud af øjnene mere. Andre gange træner
jeg andre.
Han er virkelig glad for sit arbejde, men dermed
ikke sagt, at det er livsvigtigt for ham. Hvis han ville
få penge for ikke at arbejde, ville det også passe
ham godt. Vi fornemmer tydeligt, at al energien og
de vågne timer i stedet ville blive brugt for at fremme bueskydning.
Hvor god vil du være?
Jagt med bue og pil var indgangen til sporten for
Torben Johannessen. I mellem jul og nytår 2001 fik
han sin første jagtbue. Den form for jagt – med bue
og pil – møder dyrene på deres præmisser, og det tiltalte Torben meget. Nogle måneder senere købte
han en brugt konkurrencebue med alt udstyr af Erik
P. Nielsen. Torbens første oplevelse med skiveskydning fandt sted i Broby Bueskytteklub omkring
denne tid.
– Jeg havde hørt om Broby, og jeg troppede en
dag op i klubben. Der stod to unge mænd og trænede, og jeg snakkede lidt med dem. Jeg spurgte
lidt til bueskydning og konkurrence – jeg ville høre,
Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9
hvordan man blev god til sporten. Den ene af dem
spurgte så mig, hvor god jeg ville være. Jeg kiggede
på den anden, der stod og trænede. Jeg tænkte, at
det så da meget fornuftigt ud, og sagde ”lige så god
som ham der”. ”Ham der” var Martin Damsbo, som
jeg overhovedet ikke vidste, hvem var på det tidspunkt, husker Torben Johannessen.
Martin Damsbo og hans halvbror Andreas Andersen trænede den dag i Broby, og de satte gang i
noget hos Torben. Udover at de skulle blive hårde
konkurrenter, så blev Martin Damsbo og Torben også
rigtig gode venner.
Eliteerfaring
Elitesvømmer og taekwondokæmper på meget højt
plan står der blandt andet på Torben Johannessens
CV. Begge sportsgrene understreger, at han har det
bedst, når han selv er herre over sin indsats.
– Holdsport dur ikke for mig. Jeg ville hade at
tabe 0-6 i fodbold for eksempel, hvis jeg selv havde
spillet mit livs bedste kamp. Alle andre havde bare
spillet rigtigt dårligt. Det kan jeg ikke bruge til noget.
Mottoet ”Tab og vind med samme sind” må være
skrevet af en taber, fordi at vinde eller mærke fremgang er det eneste, der tæller i konkurrencen, fortæller Torben Johannessen.
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Erfaringerne fra svømning og taekwondo bruger
Torben i sin bueskydning. Mentalt betyder det, at
han er meget bevidst om, hvornår han skal være på.
Når pilene skal sendes af sted er fokusset helt på sin
plads hos ham, mens han øjeblikket efter kan lave
sjov med de andre skytter.
– Jeg lærte i taekwondo, at laver du en fejl, så gør
det ondt. I bueskydning gør det ikke fysisk ondt,
men fejlen påvirker kun mig.
Alderen trykker ikke – tværtimod
Med sine 42 år kan Torben Johannessen synes som
en af alderspræsidenterne i bruttotruppen. Sådan
føler han det ikke selv. Han forklarer, at mange af
skytterne ses privat, og han tænker ikke over, at han
er ældre end de fleste af dem. Fordelen i bueskydning er, at så længe kroppen fungerer, så bliver man
som skytte ikke indhentet af alderen, som man for
eksempel gør det i fodbold og håndbold.
– Det er ret simpelt: Slår du de andre, kan du
være med på topplan. Alderen spiller ikke den store
rolle, og det er faktisk en vigtig motivationsfaktor for
mig. Jeg ved, at jeg kan blive ved på niveau, jeg er
på nu, forklarer han, mens han fortsætter:
Fortsættes på side 12
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– Nogle af de bedste oplevelser med bueskydning har jeg fået på landsholdsture. Også på de rejser, hvor jeg
har været træner. For eksempel med ungdomslandsholdet til Ukraine og Portugal for nogle år siden. Det er
fedt at kunne hjælpe andre til medaljer.
Her ses Torben Johannessen under World Cuppen i Porec i år, hvor han også stod bag ved og hjalp de andre
skytter.

Fortsat fra side 10
– Jeg kan dog godt ærgre mig over, at jeg ikke
startede 10 år tidligere. Jeg vil dog ikke undvære
min livserfaring.
Voksenlivet kan give nogle knubs, fordi man skal
stå til ansvar for alt, hvad man laver, mener Torben
Johannessen. Det er dog sundt. Når det er sagt, så
kan han dog godt misunde de unge, der går i skole,
at de har mere plads til deres træning, end en hverdag med fuldtidsarbejde giver plads til.
På landsholdet længe endnu
– Jeg vil holde mig blandt de tre, der bliver udtaget
til landsholdet. Jeg vil gerne drille Martin [Damsbo]
indimellem, og det siger vist meget godt, hvilket
internationale niveau, jeg skal være på.
Bilen nærmer sig lufthavnen, mens Torben Johannessen fortæller om sine ambitioner. Det er nu 5.
eller 6. sæson, han er på landsholdet. Han husker, at
det at komme på bruttolandsholdet var meget stort
for ham – og det er det stadig. Andre store resultater er sejre i DM og bronzen i holdkonkurrencen i
World Cuppen i Porec, Kroatien sidste år. En hold
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spiller er der altså også i Torben Johannessen, og det
bliver meget tydeligt, når snakken falder på arbejdet
med bueskydning generelt.
To pinde og en snor
Torben Johannessen er både formand for og klubtræner i Broby Bueskytteklub. Det er et arbejde, han
brænder lige så meget for, som sin egen skydning.
– Jeg vil gerne give andre ligeså store oplevelser
med bueskydning, som jeg får. Vi har alle en interesse for bueskydning, og jeg ser den som to pile og en
snor. Det er ligegyldigt, hvilken type bue, man bruger. Gejsten ved at sende pilen af sted og så ramme
noget, er det vigtigste. Når det er sagt, så kan jeg
dog ikke forstå, hvorfor man ikke vil ramme samme
sted hver gang.
Netop det med at ramme samme sted hver gang,
adskiller Torben Johannessen fra mængden. Han vil
være blandt de bedste, og derfor er han i skrivende
stund på vej til EM.

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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Et andet mål var disse 3 små ugler, som ikke var
specielt langt væk, men de var små og man stod højt,
det gav lidt spøjse indfald.

Ænder er ikke altid nemme – de kan koste
våde pile, så der skal koncentration til.
Vandet til trods var der ikke mange der
mistede sine pile i vandhullet.

30 måls 3D jagtstævne,
Sorø bueskyttelaug.
Den 18. april 2010 afholdt Sorø Bueskyttelaug traditionen tro deres 30
måls 3D jagtstævne. De inviterer os her indenfor.
Tekst og foto: Sorø Bueskyttelaug

Over 170 skytter, heriblandt mere end 30 skytter i
ungdomsrækkerne, havde tilmeldt sig forårets jagtstævne på Grønningen. Stævnet var også en del af
ungdomsturneringen.
Efter at have udlagt ruten og sat standpladserne
var vi klar til den sidste del af forberedelserne. Denne
sidste del af forberedelserne lå udenfor vores egen
rækkevidde, så vi kunne kun afvente morgenens gry
for at se, om vejrguderne også ville tilsmile os med
godt stævnevejr.
Forår og solskin
Dagen oprandt, og i strålende solskin mødtes de
fremmødte skytter kl. 9 til indskrivning. Ialt 154 skytter var mødt frem, og kl. 10 gik patruljerne ud på
ruten. Patruljerne var sammensat sådan, at der var
en nogenlunde ligevægt mellem de forskellige buetyper i hver. De 30 mål var blevet placeret på en
rute, som gav skytterne en dejlig tur rundt i den forårsklædte skov. Anemonerne og andre spirrende
planter i skovbunden skulle vise sig at give en ekstra
udfordring, når pilene skulle genfindes.
For nybegynderne var de mange afvekslende mål
en spændende udfordring efter en lang vinter på ski-

14

verne indendøre, men også for de øvede skytter viste
banen sig at være en udfordrende blanding af lange
og korte mål.
Udfordrende mål
Ruten var lagt så de fleste patruljer nåede at holde
et mindre hvil ved klubhuset - enten for at nyde den
medbragte frokost eller købe en kop kaffe og et
stykke af en af de lækre kager.
De 30 mål var placeret så de forskellige afstande
gav udfordring for skytterne.
Her er det et vildsvin som var på ret pæn afstand.

Ikke helt den pæne skydestilling, men alligevel
– det virkede.

VERDENS

Lidt utradionelle mål var der såmænd også plads til.
Rotter er jo ikke ligefrem det, vi normalt synes, vi
ville skyde efter på jagt. En enkelt krokodille og
bjergløve havde også gemt sig blandt dyrene, som
ellers også talte ulve, bjørne, ugler, rotter, kalkun,
bjergged, vildsvin, ræv og hjorte.
Alt i alt havde de fremmødte skytter en dejlig dag
med mange gode timer i godt vejr. Efter selve ruten
var afsluttet kunne man sidde ved klubhuset´og
afvente resultaterne. Salget af kaffe, kage, øl og
sodavand bar tydeligt præg af det gode vejr.
Resultaterne kan ses på vores hjemmeside
www.sorøbueskyttelaug.dk
Sorø Bueskyttelaug siger tak til alle de fremmødte
skytter for en god dag, og vi håber at møde mange
af de fremmødte til andre af vores arrangementer.
Hold øje med vores hjemmeside.

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

Årets
idrætsleder

Hvert år uddeler Samvirkende IdrætsForeninger – Aalborg (SIFA) en pris
til Årets Idrætsleder i Aalborg. I år gik den fornemme hæder til Henrik
Toft, formand for Aalborg Bueskyttelaug (ABL).
Af Allan B. Grønkjær. Foto: Niels Ulrik Galberg
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Bueskydning i Danmark kan betegnes som en niche
sport, uden at det vil fornærme nogen. Derfor er det
også med stor glæde, når den øvrige danske idrætsverden bemærker det store arbejde, der bliver lagt i
bueskydning. Seneste eksempel på det stammer fra
Aalborg. Henrik Toft, formand og træner for ABL,
modtog Spar Nord og SIFA’s Idrætslederpris 2010.
Ud over æren bestod prisen af 10.000 kr. til modtageren. Overrækkelsen fandt sted ved SIFA’s Repræsentantskabsmøde den 3. maj 2010, hvor der deltog
omkring 200 idrætsledere, lokalpolitikere og
embedsmænd samt diverse gæster fra DIF.
– Aalborg Bueskyttelaug er selvfølgelig stolte over,
at Henrik modtog en for Aalborg meget fornem pris.
Dette giver ekstra opmærksomhed omkring klubben,
siger Søren Holdt Jensen, kasserer i klubben og
næstformand i DBSF.
Ærefuld pris fra traditionsrig
organisation
SIFA er paraplyorganisation for 210 idrætsforeninger
i Aalborg Kommune med over 60.000 medlemmer.
Siden dens fødsel i 1911 har SIFA været en interesseorganisation, der vil fremme det indbyrdes sam
arbejde blandt idrætten i Aalborg samt arbejde for
at sikre bedre kår for idrætten generelt. SIFA fun
gerer den dag i dag som et talerør for Aalborg Kommunes idræt.
Fremgang i ABL
Det er 13. gang, at prisen som Årets Idrætsleder
uddeles. Prisen blev motiveret med Henrik Tofts flotte aktive karriere som skytte, hans bidrag til bueskydning på landsplan og ikke mindst for hans virke
som formand for Aalborg Bueskyttelaug siden 1996.
Herunder specielt hans rolle i forbindelse med ungdomsprojekt støttet af Aalborg Elitesport, indendørs
VM i Aalborg i 2005 og opførelsen af et moderne

bueskydnings anlæg i Aalborg med faciliteter på
internationalt niveau.
ABL er i dag en af landets største klubber og har
den største ungdomsafdeling. To af de skytter, der er
udtaget til at repræsentere Danmark ved den internationale Junior Cup i maj 2010 i Italien, kommer fra
Aalborg. Og der er mange flere talenter på vej, der
ved stævnerne rundt om i landet henter mange flotte placeringer hjem til Aalborg Bueskyttelaug.
Bueskydningen gennem hele livet
Henrik Toft er glad for prisen, og meget symptomatisk fremhæver han prisens vigtighed for klubben
snarere end for sig selv.
– Det er stort, at SIFA henvender sig til vores klub
med et ønske om, at man indstillede mig til Idræts
lederprisen. Vores lille sportsgren bliver bemærket og
anerkendt i så stor en by som Aalborg. Det viser, at
vi stadig er i søgelyset hos kommunen, pressen osv.
– ligesom vi har været det i flere år efterhånden.
Da Henrik Toft var dreng begyndte han at skyde
med bue, og han meldte sig ind i klubben. Han
nåede at få en stor aktiv karriere, og han deltog i
europamesterskaber, verdensmesterskaber og endda
to gange i de Olympiske Lege – i 1988 i Seoul og i
1992 i Barcelona.
Henrik anses i dag for at være den træner i Danmark med størst erfaring og indsigt i at udvælge og
træne skytter til at kunne nå internationale topplaceringer. Ved udgangen af sidste år stoppede Henrik
Toft dog som landstræner og sportschef i Dansk
Bueskytteforbund (DBSF) efter fem år i stillingen.
Privat bor Henrik Toft i Ferslev syd for Aalborg sammen med kone og fire børn. Han er lige blevet ansat
hos Siemens Wind Power i Aalborg. I sin fritid bruger
han en anseelig tid på træning af både bredden og
eliten i ABL.
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BUESKYDNING bringer her en artikel af compoundskytten Mads Juul Krogshede.
Han fortæller om sine oplevelser dag for dag under World Cuppen i Porec, Kroatien i maj.

Dagbog fra en World Cup
I samarbejde med Mybow.dk skriver jeg en lille dagbog over mine
oplevelser ved de internationale konkurrencer, jeg deltager i.
Første tur er gået til World Cup 1 i Porec, Kroatien.
Af Mads Juul Krogshede. Foto: Allan B. Grønkjær

Dag 1, den 4. maj – officiel træning
Vi ankom på hotellet ved 19-tiden i går mandag. Vi
kørte i bus fra Zagreb i 3-4 timer for at nå Porec,
hele vejen kunne vi betragte tåge, regnskyer og
noget der mest af alt mindede om dårligt dansk
sommervejr. Dog var skyerne væk og solen fremme,
da vi ankom til Porec.
Da vi først skulle starte vores opvarmning kl.
14.00, var der rigeligt tid til at få hvilet kroppen lidt
oven på turen. Jeg bliver selv ret anspændt omkring
mine kraveben og nakke efter at have siddet ned i
dårlige sæder det meste af en dag. Dog hjælper det
med ordentlig søvn og udstrækning.
Under recurvernes officielle træning var vi kort på
træningsbanen, der ligger lige op af den officielle
bane. Vi valgte at tage derud lidt før, da skyer hang
tungt, og det så ud til regn – hvilket der også kom.
Vi nåede derfor kun at skyde lidt, inden vi valgte at
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tage tilbage på hotellet for at spise frokost. Efter frokost ved 2-tiden kørte vi igen på banen til officiel
træning.
Dag 2, den 5. maj – kvalifikation
Kvalifikations dag: Vi skulle først skyde omkring kl.
14.00, og jeg startede derfor dagen med en løbetur
langs lagunen for at få vækket kroppen og hovedet.
Jeg er vant til hjemmefra at være i gang med skole og
andet mange timer før træning, og derfor kan jeg
godt lide at starte dagen med at få kroppen i gang ved
løb. Vi har 45 minutter officiel opvarmning, før vi går i
gang med kvalifikationen. Opvarmningen bliver kun til
cirka 4 runder, og da jeg er vant til at skyde mange pile
hjemmefra, valgte jeg at tage tidligt på banen for at få
flere pile igennem kroppen før kvalifikationen.
Første halvdel af kvalifikationen gik okay. Jeg skød
345. Vinden var en smule skiftende men var ikke

hård imod kroppen, og derfor var frygten for, at der
pludselig ville komme et vindstød mere generende
end selve vinden. Næste sæt var en hård omgang.
Vinden tog pludselig meget til, og jeg fik nogle rigtig
dyre runder, som kom til at koste mig meget i sidste
ende. Jeg skød kun 330, og lå i 2. halvdel placeret
som 78. Alt i alt ender jeg som nr. 71 – 3 point fra
at nå cuttet om at gå videre til eliminationsrunderne.
Med sådan et resultat har jeg i et splitsekund lyst til
at smadre alt i nærheden af mig og gå fra det hele.
Dog tager fornuften hurtigt over, og man kan
begynde at kigge fremad, skudt er skudt, og det er
rigtig ærgerligt, men der intet, man kan gøre ved
det bagefter.
Det har dog stadig været en fed dag, først og
fremmest fordi man får lov at kigge nogle af de bedste skytter i verden i øjnene og mærke professionalismen omkring hele stævnet. Til de internationale

stævner med ungdomslandholdet kender jeg rigtig
mange af skytterne, hvilket ikke ligefrem er tilfældet
ved World Cuppen. Jeg var dog så heldig at stå på
bane med et kendt ansigt, nemlig Kevin Burri (19 år)
fra Schweiz. Som alderspræsident havde vi fået selskab af Pierre Julien Deloche (29 år) fra Frankrig.
Dag 3, den 6. maj – træning
Gårsdagens personlige ringe skydning betyder altså,
at jeg ikke er videre til eliminations runderne, og
derfor har jeg ingen officiel skydning hele dagen.
Dog vil jeg bruge det meste af dagen på træningsbanen for at være klar til holdskydning! Her skyder
jeg sammen med Martin Damsbo og Patrick Laursen.

FORTSÆTTES PÅ SIDE 20
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FORTSAT FRA SIDE 19
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Dag 4, den 7. maj – holdskydning
Holdskydningen i dag tegnede til at blive en succes.
Vi skød første match mod Rusland, som er kendt for
at kunne præstere, når det virkelig gælder. Det blev
også en lige fight, hvor jeg selv lavede et par smuttere, men vi vandt dog. Resten af dagen fortsatte
med sejre, og det var en fed fornemmelse at vide, at
vi ville få lov at skyde inde på havnen på finale
dagen, og tilmed imod en absolut stærk modstander, USA.
Personligt havde jeg lidt problemer med, hvad
man populært ville kalde ”præstationsangst”. På
ungdomslandsholdet har jeg de seneste år været
den erfarne på holdet. Men denne gang var jeg den
nye og samtidig unge junior, hvilket jeg godt kunne
mærke på min skydning – jeg var mere usikker i min
stil, og tanken om at være den svageste led på holdet lå helt klart i baghovedet.

Dag 5, den 8. maj – finalen.
Vi skød i dag som nogle af de første, hvilket betød
ingen vind på havnen men masser af regn. Det har
jeg som sådan ikke noget imod. Når man får lov at
skyde på så fede finale set-ups, som tilfældet i Porec,
kan man ikke andet end at nyde ens match, hvilket
jeg bestemt også gjorde. Under finalen mod USA
følte jeg faktisk, at jeg var ret godt tilpas, dog lå tanken om at være den unge aspirant stadig lidt i mig.
Vi tabte vores match i shoot off, hvilket selvfølgelig
er surt, især når man ikke føler, man har skudt op til
eget niveau.

oplevelser rigere og del klogere på mine egne evner.
Da jeg stadig er junior, og dermed er blevet udtaget
”før tid”, har jeg selvfølgelig gerne villet bevise, at
valget ikke har været det forkerte valg. Derfor har
jeg uden tvivl lagt et stort pres på mig selv for at
præstere og leve op til mine egne forventninger.
Efter at have få bank af seniorerne bliver det sjovt at
komme til Junior Cup, hvor jeg kender langt størstedelen af deltagerne, og niveauet er tilpasset.

Lærerige dage
World Cup 1 er helt sikkert et stævne, jeg vil komme
til at huske tilbage på som et af de mest lærerige
stævner, jeg har deltaget i. Selvom skydning ikke gik,
som den kunne, føler jeg, at jeg tager derfra mange

Mange hilsner
Mads Juul Krogshede.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at skrive til mig på Mybow.dk!
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STÆVNEkalenderen

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

JUNI

Lovhjørnet
BUESKYDNING bringer i samarbejde med Norge Bueskytterforbunds
medlemsblad ”Buestikka” en mere
eller mindre fast spalte, som
omhandler forskellige regler,
procedurer for dommere, løsninger af situationer, som ikke er
omtalt i lovkomplekset, nyheder,
fortolkninger af love m.m.
Tekst: Morten B. Wilman, Buestikka

Spalten denne gang ser nærmere på ”omskydning”,
fordi nogle mener, at hvis situationen er slem nok, så
kan man skyde om igen. Det kan man dog ikke!

Lad os tage et eksempel; en skytte er uheldig, idet
han forlader skydelinjen og en af hans stabilisatorer
rammer en anden skytte, som akkurat er i gang med
at skyde. Sidstnævnte bliver selvsagt overrasket og
sender sin pil skidt af sted – måske med en mis som
resultat.
Hvad sker der så? Jo, den skytte, som var skyld i
episoden får en påtale for sin uagtsomhed, mens
den som skød, får det resultatet, som pilen viser.
Dette, mener mange, er meget uretfærdig, og det
kan naturligvis diskuteres. Lovene er imidlertid krystalklare. Der er flere grunde til, at lovene er firkantede på dette området; den vigtigste er måske, at
enhver som har en bue i hånden, må have fuld kontrol, og dermed forhindre, at ulykker sker. Det vil
kunne få dramatiske følger for vores idræt, hvis
nogen blev skadet under organiseret idræt.
Men det er også sådan, at man ikke ønsker at
åbne for muligheden for omskydning, for så vil der
straks dukke mange forskellige krav om omskydning op.

Er Du En af Dansk
BuEskyttEforBunDs
nyE DommErE?

STED

ARRANGØR		STÆVNETYPE

5.		
6. 		
7.-11.
13. 		
19.		
20.		
22.-27. 		
26.-30.
26.		
27.		
27.		

Nykøbing F
Nykøbing F
Antalya, Tyrkiet
Idrætscenter Vest, Holstebro
Idrætsvej, Gilleleje
Tømmerupvej, Kalundborg
Echmiazin, Armenien
Milnervej 39, Hillerød
Århus
Århus
Adlerhusbanen

Nykøbing F Bskl.
Nykøbing F Bskl.
FITA		
Holstebro Bsk.		
Nordkysten		
Kalundborg		
EMAU		
Hillerød Bskl.		
Århus Bskl.		
Århus Bskl.		
Middelfart		

DATO

STED

ARRANGØR		STÆVNETYPE

3.- 4. 		
13.-17. 		
13.-18. 		
20.-25.		

Sandefjord, Norge
Winnenden, Tyskland
Budapest, Ungarn
Moskva, Rusland

Norge		
EMAU		
FITA		
EMAU		

DATO

STED

ARRANGØR		STÆVNETYPE

3. -7.		
7.		
8
.
14. -26.		
14. -15.		
21. -22.
21.		
28.		
31.-4. sep

Ogden, USA
FITA		
Falen 97, Odense
Lavia Odense		
Middelfart
Danage Cup – 		
Singapore			
Aalborg
Aalborg Bskl.		
Køge
Køge Bskl.		
Fårevej 17, Gredstedbro
Ribe Bskl.		
Geelskov
Lyngby Bskl.		
Shanghai, Kina
FITA		

tilmelding med navn, addresse, klub , fødselsdato og email til dommerformanden
senest den 30-6-2010.
efter tilmeldingen vil du modtage et lovkompleks, samt et opgavesæt, der skal besvares.
Dommerudvalget vil på basis af opgaverne og under hensyntagen til, hvor der geografisk er størst behov for
nye dommere, udvælge de endelige kandidater til dommerkurset.
Dommerkurset afholdes i weekenden den 29 – 31 oktober 2010 i Brøndby
er der evt. spørgsmål, kan der ringes eller mailes til undertegnede,
med venlig hilsen
otto Zebitz
tlF. 40311434 eller mail:otto.zebitz@esenet.dk

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

WC3
70m runde med finaler / FM
70 m. stævne
OL Ungdom
DM Ungdom
DM Senior/FITA Junior
Skovrunde
Ungdomsstævne
WC4

Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

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

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

Økonomi
Steen J. Jørgensen
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@dbsf.dk

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

NUM
EM Ungdom
VM Felt
GP3

AUGUST

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

Dansk
BuEskyttEforBunD

SM Ungdom
SM Senior/Junior
WC2
FITA
50 m. stævne
Tømmerupjagten
GP2
DBSF Sommerlejr
JM Senior		
JM Ungdom
AFLYST

JULI

Tilmeld
dig inden
30/6-2010

DBSF inDByDer intereSSereDe kanDiDater til Dommer uDDannelSen

idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Dk – 2605 Brøndby

DATO

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 ...

