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ROS TIL DE UNGE
Dansk bueskydning har det godt. Jo, der har været 
store udfordringer med at skabe en fremtidig vej for 
talent- og elitearbejdet efter afgangen af de tidligere 
trænerteams. Udfordringer er dog til at løse, og det 
sker gradvist. Heldigvis har vi et yderst solidt funda-
ment at bygge videre på, og det ses i disse måneder 
af de unge skytter, der rejser til diverse internationale 
ungdomsturneringer. De hiver den ene topplacering 
efter den anden hjem. De sætter et hav af rekorder 
– endda verdensrekorder! Det er virkelig stor klasse.

Fremgangen lader sig kun gøre, fordi vi har nogle 
mennesker rundt i landets klubber og i DBSF, der vir-
kelig er ildsjæle. De brænder for at give deres erfa-
ringer videre. De vil hjælpe de unge til at blive bedre 
bueskytter, og det er virkelig en stærk faktor, vi her 
er i besiddelse af. 

Det kan hurtigt komme til at lyde meget rosen-
rødt, men det er sommetider helt i orden. I hvert 
fald bør alle på og omkring det danske ungdoms-
landshold klappe sig selv og hinanden på skulderne. 
Det er jer velfortjent. Samtidig skal det hårde arbejde 
fortsætte, fordi dagens succes er ikke meget værd, 
hvis vi ikke kan følge op på den i fremtiden.

Dette nummer af BUESKYDNING afspejler, at de 
unge i dansk bueskydning fylder meget – i positiv 
forstand. I kan læse om diverse turneringer og delta-
gere. Derudover tager Nordkysten os med til første 
dansk stævne med det nye Hit & Miss-system. Og så 
finder i nyt om et tiltag for at skaffe flere frivillige i 
landets idrætsforeninger.

God læselyst og rigtig god sommer
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
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At skulle afvikle en ny stævne form med Hit & Miss, 
som reelt først er i FITA’s regelsæt fra 1. april 2011, var 
en udfordring. Kvalifikationen med 2 x 36 pile på 50 
meter er til at håndtere. Vi valgte at bruge et alminde-
ligt 80 cm ansigt og skyde 6 piles serier med kun to 
skytter på hver måtte, så kvalifikationen kun ne afvikles 
hurtigt.

Den største udfordring, som alle arrangører i fremti-
den får, er måtter og bagstop! 50 meter og lidt regn-
vejr – det kræver de bedste måtter og centre. Det kan 
gå, når ansigtet er placeret i midten, hvor måtten og 
bagstop er bedst. Men når Hit & Miss-ansigterne skal 
placeres anderledes, hvor vi havde to ansigter på hver 
måtte, så kniber det med at stoppe pilene fra de hur-
tige compound buer. Faktisk så tror jeg, at FITA’s reg-
ler siger 3 spot til hver skytte i de sidste finaler.

GOD frEMTID fOr HIT & MISS
Fremtiden vil vise, at 50 meter med Hit & Miss er 

god, men udfordringen med måtterne og placeringer 
/ antal spot er stor. Vi afviklede vores stævne som AB 
skydebølge med et 80 cm ansigt under kvalifikationen 
og to spot ansigter under finalerne. Frem tidens arran-
gører vil måske vælge ABC eller ABCD skydebølge, 
som så vil kræve op til tre eller fire ansigter på hver 
måtte, og en endnu større udfordring i at kunne stop-
pe pilene. Jeg håber, at FITA vil arbejde på dette pro-
blem, som var stort under World Cup 2 i Tyrkiet. Her 
testede FITA for første gang Hit & Miss-systemet ved 
en officiel turnering. Ved vores stævne var problemet 
med at stoppe pilene i langt mindre målestok end ved 
World Cuppen, men vi havde også problemer i sam-
me karakter. 

SKYDNING På aBSOLUT TOPNIvEaU
”The Flying Dane” – alias Martin Damsbo er en klas-
se over alle. 713 point ud af 720 mulige. 

Serier på 60 eller 59 og han mistede kun 7 point 

på 72 pile. Det er verdensklasse. Havde stævnet 
været FITA anmeldt og skudt i 2011, hvor de nye 
regler træder i kraft pr. 1. april, så kunne de 713 
points, som Martin Damsbo skød, sikkert være en ny 
verdensrekord.

Udover kvalifikationen vandt Damsbo også finaler-
ne efter flot og tæt skydning mod flere konkurren-
ter. I den sidste super finale hvor en mountain bike 
stod som præmie, var Damsbo efter fem serier, også 
den eneste, som ramte alle 3 pile i hit zonen, og 
derved kunne cykle hjem …

I recurve klassen var det Niels Dall, Martin Laursen 
og Carina Christensen, som viste den bedste skyd-
ning. Det var stort at se, at så mange recurve skytter 
ville deltage i et stævne, som reelt er konstrueret til 
compound klassen. Niels Dall og Martin Laursen 
havde nogle tætte kampe og de stod da også øverst 
på podiet til sidst, ligesom de også var med i super 
finalen helt frem til de sidste serier.

vI LærEr aLLE
Jeg håber, at forbundet vil være på forkant med 
2011, så eventuelle 50 meter arrangører kan få 
nogle retningslinjer og hjælp til denne stævneform. 
Skydesedler, der passer til danske forhold mangler, 
og der skal kigges på ansigt problemerne med hen-
syn til antal spots og placeringer af dem, og regler 
omkring pile skudt i forkert ansigt skal nærstuderes, 
så alle dommere også er klar på de situationer. 

Alt i alt en spændende stævne form, som rigtigt 
mange skytter tog godt imod. Tak til alle der skød 
med, i særdeleshed stor tak til jer som havde de 
lange transporter. Uden jeres deltagelse havde vi al-
drig kunne afvikle et godt stævne. Tak til Hillerød og 
Nykøbing Falster klubberne for at hjælpe os med 
ekstra materialer.

Første danske Hit  
& Miss-stævne
Hit 6 Miss-systemet havde sin danske premiere ved et stævne hos 
Nordkystens Bueskyttelaug den 19. juni 2010 i Gilleleje. Det gav 
fornem skydning men også store udfordringer for arrangørerne. 
TEKST: HENRIK RASMUSSEN, NORDKYSTENS BUESKYTTELAUG FOTO: KAJ FRANDSEN
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 På vej til 
singaPore
Danmark sender to unge bueskytter med i den danske trup, der 
deltager ved Youth Olympic Games (Ungdoms-OL) i Singapore fra den 
14.-26. august (andetsteds i bladet kan du også læse om selve 
Ungdoms-OL). Vi bringer her portrætter af skytterne, Nynne Holdt-
Caspersen og Benjamin Ipsen – begge recurve. Fælles for dem er, at de 
arbejder meget målrettet med deres træning, og de har mod på den 
enorme arbejdsmængde og planlægning, det blandt andet kræver, hvis 
man vil forsøge at blive international topskytte. Derudover elsker de 
sporten og de mange, sjove oplevelser, der følger med.

TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR FOTO: KAJ FRANDSEN OG SØREN IPSEN  fOrTSæTTES På SIDE 8
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BENJAMIN IPSEN, 17 ÅR 
KØGE BUESKYTTELAUG

HvOr LæNGE Har DU værET BUESKYTTE?
– Jeg startede september 2004. Så snart 6 år.

HvOrfOr BUESKYDNING?: 
– Jeg syntes det var en fascinerende sport, og der var ingen andre, jeg 
kendte, som dyrkede den. Så det skulle jeg da! 

HvaD Er DINE STørSTE rESULTaTEr?
– I 2008 ved VM i Tyrkiet skød jeg mig til en 12. plads i kvalifikationen 
med 1305 point (dansk rekord). Så vandt jeg en bronze ved NM, også i 
2008. I 2009 vandt jeg en sølvmedalje ved mini F2F i Holland, og her for 
nylig blev jeg nr. 9 ved Junior Cup i Italien. Og så er udtagelsen til Ung-
doms-OL jo også et enormt resultat.

HvaD Er DINE aMBITIONEr MED BUESKYDNING – På DEN KOrTE OG 
LaNGE BaNE?

– Bueskydning skal være sjovt. Er det ikke det, kommer man aldrig til 
tops. Mine mål på kort sigt er først og fremmest at gøre det godt ved 
Ungdoms-OL i Singapore, og ellers at komme ud og skyde de store stæv-
ner, også på seniorsiden. Jeg håber på at kunne gøre mig så godt, at OL i 
London 2012 kan blive aktuelt, men træningen er planlagt mod en top-
præstation ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Drømmen er nok at blive en in-
ternational legende.

HvaD Er DINE fOrvENTNINGEr TIL UNGDOMS-OL? 
– Jeg har trænet meget seriøst og koncentreret op til Ungdoms-OL, og jeg 
er klar over, hvad selv er god for. Så rent sportsligt skal jeg bare skyde op 
til mit niveau, så må vi, se hvor langt det rækker. Og så er jeg overbevist 
om, at det bliver vildt fedt, så glæder mig bare!

HvOrDaN var DET aT få aT vIDE, aT DU SKULLE TIL UNGDOMS-OL?
– I et øjeblik var det lidt uforståeligt. Jeg gik stadig rundt to dage efter og 
var bange for, at noget skulle være gået galt, og jeg derfor mistede plad-
sen på grund af en fejl af en slags.

HvEM Er DINE IDOLEr?
– Jeg holder på, at Sung Yung Park er verdens hidtil bedste bueskytte.

HvOrDaN KOMBINErEr DU DINE SPOrTSLIGE aMBITIONEr MED DIT 
aLMINDELIGE LIv?

– Det er tit lidt presset, da jeg er i gang med at uddanne mig som tømrer. 
Det betyder 37 arbejdstimer om ugen ved siden af bueskydning og fysisk 
træning. Jeg har selv sat hele min uge ind i et skema, hvor jeg har plan-
lagt alt. Også transport fra her til der og spisetider. 
Det med tøser og venner er selvfølgelig ikke blevet vraget helt, men de 
skal bare kunne acceptere min træning, da den er prioriteret meget højt. 
Men det har aldrig været et problem. Jeg skyder generelt mellem 20-25 
timer om ugen, arbejder 37, og bruger ca. 6 på fysisk træning.

HvILKE ErfarINGEr fra BUESKYDNINGEN KaN DU BrUGE I 
fOrBINDELSE MED DIT arBEjDE?

– Det, jeg mærker mest, er, at jeg er langt mere organiseret i mit arbejde 
end så mange andre, da jeg er vand til at planlægge opgaverne.

HvOrDaN SEr DU DIN TILværELSE SOM BUESKYTTE I DaG – vILLE 
DU fOr EKSEMPEL GErNE KUNNE TræNE På ET ELITEcENTEr? 

– Lige for tiden vil jeg gerne gøre min uddannelse færdig, men vil absolut 
ikke afvise det i fremtiden. Jeg vil gerne være tilknyttet elitecenteret men 
fortsat træne i Køge og så komme til Aalborg til tider og blive kigget på 
for at arbejde videre hjemme

HvOrDaN SEr DU MULIGHEDErNE fOr aT KvaLIfIcErE DIG TIL 
fOrSKELLIGE INTErNaTIONaLE TUrNErINGEr?

– Jeg mener selv, at jeg nok skal komme af sted. Det er jo det, jeg træner 
så meget hen imod.

Månedens snapshot
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NYNNE HOLDT-CASPERSEN, 16 ÅR
AALBORG BUESKYTTELAUG

HvOr LæNGE Har DU værET BUESKYTTE?
– Jeg startede i år 2006, så ca. 4 år.

HvOrfOr BUESKYDNING?
– Jeg kan godt lide den udfordring bueskydning er, samt sportens blan-
ding af fysisk styrke, skydeteknik og mentale færdigheder. Desuden holder 
jeg af at arbejde stille, roligt og målrettet hen imod den rigtige teknik og 
føle adrenalinsuset, når man står i en finale.

HvaD Er DINE STørSTE rESULTaTEr?
– At vinde en sølvmedalje ved The European Continental Qualifier, der ud-
løste kvalifikationen til Ungdoms-OL er mit største resultat samt at opnå 
en 4. plads i den europæiske Junior Cup afholdt i samme uge i Italien.

HvaD Er DINE aMBITIONEr MED BUESKYDNING  
– På DEN KOrTE OG LaNGE BaNE?

– Jeg kunne rigtig godt tænke mig at deltage ved nogle flere store inter-
nationale stævner. Det er her, man bliver presset maksimalt og finder ud 
af, hvor langt man er nået i sin udvikling. På sigt vil jeg gerne gøre det, så 
godt som jeg kan, finde ud af hvor langt mine evner rækker og træne 
målrettet for at blive bedre og så må man jo se, hvad det kan føre til.

HvaD Er DINE fOrvENTNINGEr TIL UNGDOMS-OL? 
– Der er mange utrolig dygtige skytter med, så derfor er det for mig det 
vigtigste, at jeg selv skyder godt mere end min placering i forhold til de 
andre. Desuden tror jeg, at, uanset hvordan min skydning forløber, bliver 
oplevelsen i sig selv kæmpe stor og rigtig spændende. Jeg håber på at 
møde en masse søde og rare mennesker på tværs af kulturer og lande og 
se en masse sportsgrene, hvilket jeg ser rigtig meget frem til.

HvOrDaN var DET aT få aT vIDE, aT DU SKULLE TIL UNGDOMS-OL?
– Da jeg ikke havde regnet med, at jeg ville komme i nærheden af at 
kunne kvalificere mig til Ungdoms-OL, var det en kæmpe overraskelse for 
mig. Derudover var jeg selvfølgelig ubeskrivelig glad for at få at vide, at 
jeg skulle repræsentere Danmark til denne fantastiske begivenhed.

HvEM Er DINE IDOLEr? 
– Jeg har ikke nogle egentlige idoler, men prøver at lære så meget jeg kan 
af andre skytter og mine trænere. Dog imponerer de koreanske skytter og 
trænere mig meget med deres store viden og utrolige ihærdighed og dyg-
tighed.

HvOrDaN KOMBINErEr DU DINE SPOrTSLIGE aMBITIONEr  
MED DIT aLMINDELIGE LIv?

– Jeg har både ambitioner med hensyn til bueskydning og uddannelse, li-
gesom jeg har rigtig gode venner, som jeg også gerne vil være sammen 
med. Derfor prøver jeg at strukturere min hverdag så træning og lektier 
hænger sammen. Samtidig prøver jeg så at være sammen med mine ven-
ner i skoletiden og i weekender. Det hjælper rigtig meget, at de fleste af 
mine venner har stor forståelse for, at jeg prioriterer min sport højt, og at 
de støtter mig i det valg, sådan som mine forældre og familie også gør. 

HvILKEN UDDaNNELSE Er DU I GaNG MED?
– Jeg har lige færdiggjort mit første år som gymnasieelev på Aalborghus 
Gymnasium og starter næste år i 2.g. Den studieretning jeg har valgt er 
den matematiske studieretning, der indebærer matematik, fysik og kemi 
på højt niveau. Jeg har en Team Danmark ordning, som jeg ikke har gjort 
brug af endnu mht. at forlænge studiet. Den gør det muligt, at jeg kan 
tage studentereksamen på fire år i stedet for de normale tre år.

HvOrDaN KOMBINErEr DU DINE SPOrTSLIGE aMBITIONEr  
MED DIT aLMINDELIGE LIv?

– Oftest er jeg i skole fra klokken 8 om morgenen til klokken 14:30 om 
eftermiddagen. Herudover træner jeg som oftest direkte efter skole. Nor-
malt 5-6 gange om ugen til tider dog mere, hvilket bliver til i gennemsnit 
25 timer om ugen. Efter at jeg er begyndt at træne mere og er kommet i 
gymnasiet, er jeg begyndt at finde ud af, hvor vigtigt det er for mig at 
planlægge min tid rigtigt.

HvILKE ErfarINGEr fra BUESKYDNINGEN KaN DU BrUGE I 
fOrBINDELSE MED DIT arBEjDE?

– Planlægning, er som sagt, noget, jeg er blevet bedre til. Det er en stor 
fordel også med hensyn til min almindelige skolegang. Herudover synes 
jeg selv, at jeg er blevet mere tålmodig og bedre til at arbejde koncentre-
ret om en opgave.

HvOrDaN SEr DU DIN TILværELSE SOM BUESKYTTE I DaG – vILLE 
DU fOr EKSEMPEL GErNE KUNNE TræNE På ET ELITEcENTEr?

– Jeg kunne utrolig godt tænke mig at blive skytte på Elitecenteret en dag 
og kunne træne dagligt sammen med de danske topskytter. Uddannelse 
er også vigtigt for mig, så en tilværelse, hvor jeg kan kombinere uddan-
nelse og bueskydning, vil nok være det optimale for mig. 

HvOrDaN SEr DU MULIGHEDErNE fOr aT KvaLIfIcErE DIG TIL 
fOrSKELLIGE INTErNaTIONaLE TUrNErINGEr?

– Det er svært at svare på. Jeg har ikke så meget erfaring. Jeg træner 
meget og mit mål er selvfølgelig at prøve at nå så langt, som mine evner 
rækker mht. internationale turneringer. Får jeg chancen for at komme ud 
til internationale turneringer vil træningsforberedelse få meget høj priori-
tet. 

Månedens snapshot
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Musemåtten bestiller du ved at sende en mail til dbsf@dbsf.dk. 
Husk at skrive din adresse og det antal musemåtter, du ønsker.

Med dBSF ved hånden 
raMMer du altid plet 
Køb din egen musemåtte 
… og en til din Kollega

Pris 

70 kr. 
(inkl. porto)
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NYNNE HOLDT-caSPErSEN ELSKEr BUESKYDNING, fOrDI, SOM HUN SIGEr: – jEG KaN GODT 
LIDE DEN UDfOrDrING BUESKYDNING Er, SaMT SPOrTENS BLaNDING af fYSISK STYrKE, 
SKYDETEKNIK OG MENTaLE færDIGHEDEr.
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YoutH olYMPic gaMes 
Handler oM at lære

I bueskydning og i andre konkurrencer har sejren 
naturligvis en stor betydning. Morten Shram Rodt-
witt uddyber:

– Vi skal gøre vores absolut bedste, men vi har 
ingen erklæret målsætning om et bestemt antal me-
daljer. Vi skal dog levere varen!

For bueskydning gælder det, at det kun er atleter 
mellem 17 og 18 år, der kan deltage, og det er kun i 
disciplinen recurve. Ligesom ved det almindelige OL 
er compound ikke en OL-disciplin. I alt deltager 32 
drenge og 32 piger i U-OL. De skyder en individuel 
konkurrence, som vi kender det fra andre stævner. 
Derudover skyder de en mix-konkurrence, hvor nr. 1 
fra pigernes kvalifikation bliver parret med nr. 32 fra 
drengenes kvalifikation, pige nr. 2 med dreng nr. 31 
osv. På den måde skyder atleterne med skytter fra 
andre lande – og det er helt i tråd med den olym-
piske ånd om at bringe verdens ungdom sammen i 
en atmosfære af fair play. Turneringen vil også have 
unge dommere (18-25 år). 

I alt er 26 idrætsgrene repræsenteret ved Ung-
doms-OL – nøjagtig som ved det rigtige OL, men det 
er dog ikke alle discipliner fra disse idrætsgrene, der 
er med i Singapore. Idrætsgrenene er:

•	 Atletik
•	 Badminton
•	 Basketball
•	 Boksning
•	 Bordtennis
•	 Brydning
•	 Bueskydning
•	 Cykling
•	 Fodbold 
•	 Fægtning
•	 Gymnastik
•	 Hockey
•	 Håndbold
•	 Judo
•	 Kano og kajak

•	 Moderne femkamp
•	 Ridning
•	 Roning
•	 Sejlads
•	 Skydning
•	 Svømning
•	 Taekwondo
•	 Tennis
•	 Triatlon
•	 Volleyball
•	 Vægtløftning

Du kan læse mere om Ungdoms-OL på den officielle 
hjemmeside: www.singapore2010.sg, og der vil også 
være nyheder om bueskydning på FITA’s hjemmeside: 
www.archery.org og vores egen: www.dbsf.dk

Ungdoms-OL by

Alle deltagere – atleter, trænere og ledere skal 

bo i OL-byen, som kaldes YOV. Den ligger 

meget centralt (ca. 45 min. kørsel fra Singapore 

centrum) og er en del af Nanyang Technological 

University. YOV ligger i et indbydende grønt 

område. Bygningerne er spredt over et stort 

område og består primært af 3-4 etagers 

ejendomme, som er renoveret for nylig. Alle 

bliver indkvarteret i dobbeltværelser – drenge 

og piger for sig. YOV er opdelt i to 2 zoner – 

en Residential Zone med indkvarteringen og en 

Olympic Village med en stor, fælles spisesal, 

internet café, en lang række fritidsaktiviteter, 

mødelokaler osv. I YOV er der også 

swimmingpool og diverse boldbaner.

Ungdoms-OL er en mindre udgave af det ”rigtige” 
OL, som vi oplever hvert 4. år, men OL for de unge 
arbejder mindst lige så meget for at promovere de 
olympiske idealer. 

– Halvdelen af det at være med til Ungdoms-OL er 
at lære. At tilegne sig den olympiske kultur og vær-
dier. Til et rigtigt OL handler det mere om at vinde. 
At stå øverst på skamlen, udtaler ungdoms-OL chef 
de mission (leder af det danske hold), Morten 
Schram Rodtwitt. 

Det er Danmarks Nationale Komite (NOK), som 
sender Morten Schram Rodtwitt og det danske hold 
af sted. Det er også NOK, der i sidste ender bestem-
mer, hvilke atleter, der skal med. Det sker dog med 
baggrund i en indstilling fra et nationalt forbund 
som for eksempel DBSF. Danmark endte med at få to 
pladser i bueskydning, og de blev tildelt Nynne 
Holdt-Caspersen og Benjamin Ipsen.

– Overordnet handler det om, at vi [NOK] er med 
og er med til at introducere de olympiske værdier til 
de danske deltagere. 

I august deltager unge fra hele 
verden i Youth Olympic Games 
(Ungdoms-OL) i Singapore, som er 
det første af slagsen. Cirka 3500 
atleter mellem 14 og 18 år samles 
i en lille måned for at kæmpe om 
OL-hæder. En hæder som alle dog 
opnår ved at deltage. Det handler 
nemlig lige så meget om at lære 
og være med som om at vinde.
AF ALLAN B. GRØNKJÆR. 
ILLUSTRATIONER: YOUTH OLYMPIC GAMES
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storslået soMMer  
for Den Danske ungDoM
Først var der Junior Cup i Italien i maj og så kom Nordisk Ungdoms-
mesterskab i juli. Begge turneringer viste, at talenterne i dansk bue-
skydning i høj grad er til stede.  De danske skytter viste stor skydning, 
og det kastede en masse gode placeringer af til dansk bueskydning. Vi 
bringer her et par indlæg om henholdsvis Junior Cup og Nordisk 
Mesterskab.
JUNIOR CUP 2010, REGGIO CALABRIA, ITALIEN
AF ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: DAN HANSEN

– Det var rigtig fedt, at det gik så godt. 
Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug, fortæl-
ler om sine oplevelser ved Junior Cuppen. Han var en 
af de skytter, der udmærkede sig i høj grad. Han rej-
ste hjem med to guld (hold og mix) og en sølv (indi-
viduelt) efter nærmest sublim skydning i compound 
kadet-rækken. Han skød altså tre finaler, som alle 
foregik på havnen i Reggio Calabrio

– Det var sjovt at skyde foran så mange tilskuere. 
Men ellers er det ikke den store forskel i forhold til 
normalt. Jo, det giver lidt mere! 

SaMMENHOLD På KrYDS OG TværS
Det var et stort hold på 16 skytter, en holdleder (Dan 
Hansen) og en træner (Martin Jensen). De unge skyt-

fOrTSæTTES På SIDE 18
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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

storslået soMMer  
for Den Danske ungDoM nordisk 

ungdoMsMesterskab 2010
sanDefjorD, norge 
AF SØREN HOLDT JENSEN, AABL. FOTO: KAJ FRANDSEN

Torsdag den 1. juli ankom de førsteskytter og ledere 
til Sandefjord, og fredag fulgte resten efter. For de 
flestes vedkommende var der indkvartering på byens 
gymnasium som ligger 800 meter fra skydebanen.  
Fredag eftermiddag kunne værtsklubbens skydebane 
benyttes til træning og det var der mange danskere 
der benyttede sig af.

Det var et flot skue, der mødte de 201 skytere og 
100 holdledere på skydebanen lørdag morgen. De 
nordiske flag vejrede over banen, og der var sat 68 
måtter op på et grønt areal, som om vinteren om-
dannes til en skøjteoval til hurtigskøjteløb. Stævnear-
rangørerne håbede selvsagt på godt vejr til mester-
skabet – ikke mindst fordi regn i større mængder 
ville omdanne banen, der har et specielt underlag, til 
en stor vandpyt. Deres ønsker gik i opfyldelse og 
weekenden blev varm og solrig – mange skytter fik 
brug for hat og solcreme!

Klokken 8.00 blev der budt velkommen til Nordisk 
Ungdomsmesterskab 2010 (NUM 2010) på norsk og 
engelsk, og derefter var der TK og opvarmning. Efter 

de første 72 pile blev det klart, at de danske skytter 
havde udvist flot skydning og derved lå godt i seed-
ningen til finalerne.

De danske landshold (Danmark 1), udtaget af Eli-
teudvalget, klarede sig samlet set meget flot og pla-
cerede sig alle som bedste danske hold i deres re-
spektive klasser. Den samlede danske medaljehøst i 
holdskydning blev som vist på næste side:

ter har efterhånden kendt hinanden i lang tid, og 
det skaber sammenhold mellem alle. Nynne Holdt-
Caspersen, AaBL, husker turen sådan:

– Det var super hyggeligt. Alle er gode til at bakke 
hinanden op!

Holdleder, Dan Hansen, og træner, Martin Jensen 
udtrykker samme begejstring for truppen og samar-
bejdet mellem alle. Måske er det netop en af Dan-
marks største forcer? En sund og harmonisk trup er i 
hvert fald et godt udgangspunkt for store resultater.

I alt blev det til fire guld- og en sølvmedalje under 
Junior Cuppen. Medaljetagerne var: 

•	 Simon Mikkelsen, Stephan Hansen og Nicklas 
Friese, Herre Kadet Compound, Guld  

•	 Ida Frandsen og Stephan Hansen,  
Mix Kadet Compound, Guld 

•	 Michalina Sigil,  
Dame Junior Compound, Guld

•	 Stephan Hansen,  
Herre Kadet Compound, Sølv 

•	 Claus Frantzen,  
Herre Junior Compound, Guld

Derudover var der en ekstra turnering, der foregik 
som kvalifikation til Ungdoms-OL. Her vandt Dan-
mark sølv og bronze – og ikke mindst udløste 2. 
pladsen en kvoteplads til Ungdoms-OL:

•	 Nynne Holdt-Caspersen, Dame Kadet  
Recurve, Sølv

•	 Anne Marie Laursen, Dame Kadet  
Recurve, Bronze

Det er muligt at læse rejsebreve fra de enkelte dage 
på www.dbsf.dk

fOrTSaT fEa SIDE 17
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Klasse Medalje Hold
FITA Junior Compound  Sølv  Danmark 1 ((M. Sigil, C. Frantzen, M. Knudsen)
FITA Kadet Recurve  Guld  Danmark 1 (M. Galberg, N. Holdt-Caspersen, N. Wulff)
  Bronze  Danmark 2 (R. Lassen, A. Laursen, A. Palmer)
FITA Kadet Compound  Guld  Danmark 1 (I. Frandsen, N. Friese, P. Sigil)
  Bronze  Danmark 2 (C. Andersen, K. Hergott, M. Jensen)
Kadet Recurve  Guld  Danmark 1 (L. Andersen, P. Egestad, A. Faber) 
Kadet Compound  Guld  Danmark 1 (S. Sönnichsen, S. Hansen, S. Mikkelsen)
  Sølv  Danmark 3 (L. Ebbesen, H. Grøndahl, P. Hansen)
Kadet Langbue  Guld  Danmark 1 (C. J. Bundsgaard, N. Julin, L. Rossau)

Den individuelle skydning viste de danske skytter også stor styrke, og Danmark endte som den bedste nation 
ved NUM 2010, da vi vandt seks ud af otte klasser.

Klasse  Medalje  Navn/Klub
Herre FITA Junior Recurve   Guld  Martin Klingenberg Laursen, TIK
Dame FITA Junior Compound  Guld  Michalina Sigil, Vordingborg
Herre FITA Junior Compound  Guld  Mads Knudsen Hesseldahl, Broby
Herre FITA Junior Compound  Bronze  Claus Frantzen, Nordkysten
Dame FITA Junior Langbue  1. plads  Katrine Gammelmark, Køge
Dame FITA Kadet Recurve  Guld  Anne Marie Laursen, Silkeborg
Dame FITA Kadet Recurve  Sølv  Nynne Holdt-Caspersen, Aalborg
Herre FITA Kadet Recurve  Guld  Mathias Galberg, Aalborg
Herre FITA Kadet Recurve  Bronze  Nikolaj Wulff, Aalborg
Dame FITA Kadet Compound  Bronze  Ida Frandsen, TIK
Herre FITA Kadet Compound  Guld  Nicklas Friese, Nordkysten
Herre FITA Kadet Compound  Sølv  Peter Sigil, Vordingborg
Herre FITA Kadet Barbue  1. plads  Mathias Gammelmark, Køge
Dame Kadet Recurve  Guld  Mathilde Tønder, Aalborg
Herre Kadet Recurve  Guld  Laust Andersen, København
Herre Kadet Recurve  Bronze  Aske Halskov, Aalborg
Dame Kadet Compound  Sølv  Sarah Holst Sönnichsen, TIK
Dame Kadet Compound  Bronze  Sofie Kümler, TIK
Herre Kadet Compound  Guld  Stephan Hansen, Nykøbing
Herre Kadet Compound  Sølv  Simon Mikkelsen, Lyngby
Herre Kadet Barbue  Guld  Nicolas Jonsson, Helsinge
Herre Kadet Langbue  Sølv  Nicky Julin, Hillerød

Medaljehøsten kan opgøres til 15 guld (heraf 5 i hold), 7 sølv (heraf 2 i hold) og 7 bronze (heraf 2 i hold). 
Det er imponerende flot. Resultaterne viser også, at trods de store udfordringer på trænersituationen i DBSF, 
så er Danmark helt i front på nordisk plan. Det skyldes i høj grad det fundament, som er blevet lagt i DBSF 
gennem de sidste mange år gennem en målrettet indsats på ungdomssiden med storsamlinger, bruttosamlin-
ger, etc.

de unge vinder  
ved at arbejde Frivilligt
Projekt Frivillig er navnet på et nyt tiltag fra DIF til gavn for blandt andet landets 
idrætsforeninger og unge mennesker. Formålet er at skabe mere frivillig arbejdskraft 
og vise de unge, at den form for arbejde betaler sig.

AF ALLAN B. GRØNKJÆR

Projekt Frivillig er et nyt landsdækkende initiativ. Her 
får alle 250.000 elever på ungdomsuddannelserne i 
Danmark mulighed for at arbejde 20 timer frivilligt. 
Udover en masse erfaringer og gode oplevelser, får 
eleverne et bevis for indsatsen, som kan vedlægges 
eksamensbeviset. På den måde kan de unge vise, at 
de bekymrer sig om andet end skolen.

Danmark har længe kæmpet med, at færre og 
færre personer har mindre og mindre tid til rådighed 
for landets spotsklubber. Som en måde at komme 
det til livs, har DIF oprettet Projekt Frivillig, hvor for-
målet netop er at øge unges kendskab til den frivilli-
ge sektor. Det skulle gerne give de unge en større 
lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. 

fINDEr NYE frIvILLIGE vIa DE UNGES MEDIEr
Som forening, organisation og specialforbund får 
man med Projekt Frivillig mulighed for at introducere 
sig til og rekruttere nye frivillige på en ny måde. På 
www.projektfrivillig.dk har foreninger og organisati-
oner mulighed for at registrere sig i en forenings- og 
organisationsdatabase, hvis man ønsker at synliggø-
re, at man er interesseret i at blive kontaktet af ele-
ver på ungdomsuddannelserne i forbindelse med 
Projekt Frivillig. 

Projekt Frivillig er klar til at blive skudt i gang i 
august 2010, og i den forbindelse indleder man også 
en landsdækkende informationskampagne, som skal 
motivere de unge på ungdomsuddannelserne til at 
deltage i Projekt Frivillig.

Foreninger og organisationer skal ikke opfinde 
den dybe tallerken igen for at kunne erhverve de nye 
frivillige. Ens normale aktiviteter er altså tilstrækkeli-
ge. Dog skal man tage stilling til, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt kan introducere, motivere og enga-
gere elever på ungdomsuddannelser til det arbejde, 
der udføres i foreningen eller organisationen.

få HjæLP TIL aT KOMME I GaNG  
MED PrOjEKT frIvILLIG
På www.projektfrivillig.dk finder du fem punkter, der 
gør det nemt for foreninger og organisationer at 
komme i gang med et Projekt Frivillig forløb. Her fin-
der I også andre informationer og, som nævnt, en 
database, hvori I kan søge efter frivillige. 

Unge, som allerede nu er frivillige, kan naturligvis 
også få et bevis for deres indsats ved blot at indgå 
en aftale om et Projekt Frivillig forløb med deres for-
ening eller organisation.
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MAMMUTJAGT
Roskilde bueskytteklub afholder 3D jagt for ungdom
Lørdag den 9. oktober 2010
Der er TK kl. 9:30
Jagten starter kl. 10.00
Der skydes i 2 x 12 mål. 2 Pils skydning, Fita 3D‐dyrs
Pointskydning.
Der skydes i følgende klasser, Nano, Mikro, Mini og Kadet.
Startafgift kr. 60,-
Vand, sandwich og slik kan købes til rimelige priser.
Jagten afholdes i
Roskilde Bueskytteklub
T.H. Nielsensvej 8
4000 Roskilde
Tilmelding senest onsdag den 5. oktober 2010
Til Pernille Damsgaard på mail fam.damsgaard@adr.dk
Eller telefon 61 13 88 99

DaNSK BUESKYTTEfOrBUNDS 
SEKrETarIaT

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

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

økonomi 
Steen J. Jørgensen 
Tlf. 4352 2204 / 3032 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

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

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

Best.medlem jylland 
Bjarne Strandby 
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 
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

 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 fax: 43 26 27 29 
E-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk

stævnekalenderen    [klik ind På www.dbsF.dk og Få Flere detaljer]

august
dato sted  arrangør  stævnetYPe
 3. -7.  Ogden, USA  FITA  WC3
 7.  Falen 97, Odense  Lavia Odense  70m runde  
        med finaler / FM
 8.  Middelfart  Danage Cup –  70 m. stævne 
 14. - 26. Singapore      OL Ungdom 
 14. - 15. Aalborg  Aalborg Bskl.  DM Ungdom
21. - 22.  Køge  Køge Bskl.  DM Senior
        /FITA Junior
 21.  Fårevej 17, Gredstedbro  Ribe Bskl.  Skovrunde
 28.  Geelskov  Lyngby Bskl.  Ungdomsstævne
 31. - 4. sep Shanghai, Kina  FITA  WC4 

sePteMber
dato sted  arrangør  stævnetYPe
 5.   Frederiksværk  Frederiksværk Bskl. SM 3D - 30 mål
 12.  Sønderhede, Esbjerg  Viking  DM 3D
 18.-19.   Edinburgh, England  FITA  World Cup Finale 
 19.   F Grønningen, Sorø  Sorø Bskl.  3D - 30 mål 
 25.  F Grættrup, Nr. Snede  Nr. Snede  JM - 3D - 2*15 mål

oktober
dato sted  arrangør  stævnetYPe
 1.-3.  Izmir, Tyrkiet  EMAU  European  
        Clubteams Cup 
 3.  F Egebjerg Bakker, Sydfyn  Ulbølle  FM 3D 
        - Åbent for alle 
 5.-10.   Alghero, Sassari, Italien  EMAU  EM 3D
 9.    Roskilde  Roskilde Bskl.  Mammutjagten 
        - Ungdomsstævne
 10.  Uggeløse Skov  Københavns Bskl. Langsø-runden
 23.-24.  Holland  Holland  Face2Face - Ungdom
 31.  Taastrup Idræts Haller  TIK   Buernes By 
        - 8/12/18 m FITA
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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...


