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GLÆDEN  
SKAL ALTID VÆRE DER
Forsiden af dette nummer af BUESKYDNING prydes af 
et billede fra dette års EM for handicappede, der blev 
afholdt i Vichy, Frankrig i august. Klaus Lykkebæk var 
med som dommer, og han fortæller om en livsglæde 
blandt de deltagende, som han sjældent har set 
magen til. 

Glæden skal vi alle huske at holde fast i. Glæden 
kommer naturligvis helt af sig selv, når vi sejrer – hvad 
enten det er os selv, vores venner, familie, holdkam-
merat eller ”en af vore” fx en landsholdsskytte. Det er 
skønt at opleve, hvordan sport kan skabe glæde. 
Indimellem kan det være svært at finde glæden, fordi 
tingene går den forkerte vej. Netop dér er det dog 
vigtigt at finde ind til kernen: Hvorfor bueskydning? 
Vi bør alle kunne svare, at det er fordi, lige netop den 
sport gør os glade. Det var en reminder til os alle. Ikke 
af nogen særlig grund – udover at det altid er godt at 
smile.

Det er blandt andet værd at smile over, at andre end 
folk i dansk bueskydning finder sporten og dens 
udøvere interessant. Det kan du fx læse om i dette 
nummer.

God læselyst

Allan B. Grønkjær, Redaktør, BUESKYDNING

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

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

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

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

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

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

 
www.Gimli-store.dk

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

Recurve håndsektioner:
SF Archery Premium  975 kr.
Hoyt Eclipse 1.400 kr.
SF Archery Pro Carbon 2.975 kr.
Petron Pro Extreme 3.400 kr.
Win&Win Inno CXT 4.625 kr.
Kaya Harrier 3.350 kr.

Sigter:
SF Archery Premium  650 kr.
SF Archery Carbon Pro  1.275 kr.
Arc systeme SX10  1.150 kr.
Win&Win WS600  1.225 kr.
Sure-Loc Contender X  1.580 kr. 
Sure-Loc Quest-X  2.150 kr.

Gimli-store er 
din Bohning forhandler i Danmark:
Bohning pilekogger 165,00 kr.
Bohning Faneapparat 375,00 kr. 
Bohning Faneapparat TOWER 500,00 kr.
Bohning 4” Killer faner (36 stk.) 93,75 kr.
Bohning Lim Quantum 90,00 kr.
Bohning X-faner 2,25 kr.
Bohning Blazer faner 2,50 kr.
Bohning Wraps 90,00 kr.
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Bueskydning er den ultimative integration af krop, 
teknik, sind og psyke. Det mindste hul i koncentrati-
onen, kan betyde den millimeters afvigelse der gør, 
at man rammer ved siden af. Mentaltræning er der-
for altafgørende for succes – og samme træning vir-
ker for folk uden bue og pil.

1 . TræN DIN PSYKE
Hvis du vil have din krop til at yde maksimalt, må du 
selvfølgelig træne den og øve dig. Men al træningen 

er intet værd, hvis du ikke har is i hoved og mave, 
hvis du ikke virkelig tror på, at du kan. Og hvis du 
ikke kan lukke forstyrrende tanker ude. Bueskydning 
er med andre ord mentaltræning på meget højt 
plan. Og det kan vi andre lære af. Hvis vi træner 
vores psyke lige så målrettet som vores krop, øger vi 
chancen for at ramme målet med flere hundrede 
procent. Det gælder om at kende sig selv og sine re-
aktionsmønstre og have rigeligt med ekstra udstyr i 
værktøjskassen, som vi kan trække frem i pressede 

situationer. Fx afspænding, visualisering eller en posi-
tiv snak med sig selv, når det brænder på.

2 . SæT MåL
Når du sætter mål, definerer du, hvad der er vigtigt 
for dig. Skyder du bare for sjov og er ligeglad med, 
hvor godt det går? Hvis nej, så find ud af, præcis 
hvor god du vil være, og hvor godt du vil klare dig. 
Og husk at sige ”jeg vil” og ikke ”jeg kunne godt 
tænke mig”.

Sådan et mål holder dig fokuseret på, hvor du er, 
og hvilken retning går. Det holder dig motiveret, når 
det gør ondt i fingrene, når du er træt, og når du er 
fristet til at give op. Det hjælper dig til at yde en eks-
tra indsats og kæmpe hårdere.

Ikke alle mål handler om at vinde. Det kan lige så 
godt handle om, hvor godt du præsterer og forbed-
rer dig. Til syvende og sidst har du ingen indflydelse 

FOrTSæTTES På SIDE 6

Historie

Bueskydning var oprindeligt en jagtform og 

en vigtig del af oldtidens og middelalderens 

kampformer. Som krigsform blev bueskyd-

ning afløst af geværet i løbet af middelalde-

ren. Bueskydning anvendes stadigvæk ved 

jagt. I Danmark er der krav om jagttegn i for-

bindelse med jagt med bue. Bueskydning 

kan også praktiseres som sport, hvor der ud-

over sikkerhedsmæssige foranstaltninger, ik ke 

er krav om jagttegn.

GUIDE
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have rigeligt med ekstra udstyr i værk-
tøjskassen, som vi kan trække frem i 
pressede situationer. F.eks. afspænding, 
visualisering eller en positiv snak med 
dig selv, når det brænder på.

 Sæt mål
Når du sætter mål, defi nerer du, hvad 
der er vigtigt for dig. Skyder du bare 
for sjov og er ligeglad med, hvor godt 
det går? Hvis nej, så fi nd ud af, præcis 
hvor god du vil være, og hvor godt du 
vil klare dig. Og husk at sige »jeg vil« 
og ikke »jeg kunne godt tænke mig«.
Sådan et mål holder dig fokuseret på, 
hvor du er, og i hvilken retning du går. 
Det holder dig motiveret, når det gør 
ondt i fi ngrene, når du er træt, og når du 
er fristet til at give op. Det hjælper dig 
til at yde en ekstra indsats og kæmpe 
hårdere.

 Træn din psyke
Hvis du vil have din krop til at yde 
maksimalt, må du selvfølgelig træne 
den og øve dig. Men al træningen er in-
tet værd, hvis du ikke har is i hoved og 
mave, hvis du ikke virkelig tror på, at 
du kan. Og hvis du ikke kan lukke for-

BUESKYTTEN

LÆR DE

MENTALE
TRICKS

Bueskydning er den ultimative integration af 
krop, teknik, sind og psyke. Det mindste hul i 
koncentrationen kan betyde, at man rammer 
helt ved siden af. Se her, hvad DU kan lære af 
en af Danmarks dygtigste bueskytter. Lige til 
at lure af og bruge i en travl dagligdag.

AF LENE RODE > FOTO:  BRIAN RASMUSSEN

styrrende tanker ude. Bueskydning er 
med andre ord mentaltræning på me-
get højt plan. Og det kan vi andre lære 
af. Hvis vi træner vores psyke lige så 
målrettet som vores krop, øger vi chan-
cen for at ramme målet med fl ere hun-
drede procent. Det gælder om at kende 
sig selv og sine reaktionsmønstre og 
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Ikke alle mål handler om at vinde. Det 
kan lige så godt handle om, hvor godt 
du præsterer og forbedrer dig. Til sy-
vende og sidst har du ingen indfl ydelse 
på, hvor godt de andre præsterer, så dit 
fokus er nødt til at være på dig selv, og 
det du gør – eller kan gøre. Det er fi nt 
og naturligt at ville vinde – men du får 
mere ud af at ville forbedre dig.
Sæt dig et mål, der er specifi kt, mål-
bart, realistisk, og som tænder dig. Og 
så af sted!

 Visualisering
Skab en indre video af dig selv nå dit 
mål. Det hjælper til at skabe det rigtige 
mønster i hjernen, så den husker, hvor-
dan det føltes, hvordan kroppen bevæ-
gede sig, hvilke muskler den fl eksede. 
Du træner simpelthen din underbevidst-
hed og giver dig selv en mental erfaring, 

HISTORIE
Bueskydning var oprindeligt 
en jagtform og en vigtig del  af 
oldtidens og middelalderens 
kampformer. Som krigsform 
blev bueskydning afl øst af ge-
været i løbet af middelalderen. 
Bueskydning anvendes stadig-
væk ved jagt i Danmark. Og 
bueskydning kan derudover alt-
så også praktiseres som sport.

som du kan trække frem og bruge. 
Sæt dig behageligt, luk øjnene og be-
gynd med sanseindtrykkene: Hvordan 
ser der ud, hvilke lyde og lugte er der? 
Er der varmt eller koldt? Det er vigtigt at 
være meget specifi k. Gør dig så klar til at 
skyde. Mærk buen i hænderne og gå hele 
skuddet igennem i detaljer. Prøv at se det i 
både slowmotion og almindelig tid. Skab 
også situationer, hvor det er lige ved at gå 
galt – og alligevel retter du op på det. Se 
dig selv i bagende hede og regnvejr. På 
den måde får du erfaringer med mange 
forskellige situationer og miljøer, som du 
kan trække på, når du rent fysisk står der. 
Og gør det så tit som muligt. Også når 
du sidder i bussen eller går en tur. Når 
du har trænet teknikken grundigt, kan 
du trække den frem i en konkurrencesi-
tuation, hvis du fornemmer, at du mister 
fokus eller er ved at blive nervøs – og på 
den måde bringe dig tilbage på sporet.

 Go’ morgen, Ole,
 du er for lækker!
Attitude skaber tanker. Tanker skaber 
handlinger. Handlinger skaber resulta-
ter. Som Henry Ford sagde: »Uanset om 
du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan 
– så har du ret.« Så for at få succes må 
du have fat i din indre Ole Henriksen og 
tale pænt og kærligt til dig selv. 
De fl este har prøvet at bande over sig 
selv og give sig selv en massiv skide-
balle efter at have lavet en fejl. Lad 
være med det. Negativ attitude giver 
dårlige resultater. Det betyder ikke, 
at du ikke må analysere, hvad der gik 
galt i et dårligt skud. Men du er nødt 
til at give dig selv noget positivt at ar-
bejde med, før du affyrer det næste. Så 
begynd enhver snak med dig selv med 
ordene »jeg kan« eller »jeg vil«.
Sig (eller tænk) ikke: »Hvor er jeg ringe. 

O G   P E R S O N L I G E  U DV I K L I N G

UBD 9.08.2010 -19.09.2010. Pris 59,95 kr.

SKRU NED 
FOR DIN 
SUKKERTRANG

SÅDAN FÅR DU EN GOD NATS SØVN

GUIDE:

FÅ STYR 
PÅ DIN 
TID

TÆNK DIG
Åbn din indre skattekiste – og gå efter millionen

Trine Dyrholm JEG HAR FØLT MIG EKSTREMT ENSOM I PERIODER

De helbreder 
med deres 

hænder

TÆT PÅ 
BODY SDS

DET ER OK AT SAMMENLIGNE SIG MED ANDRE–  se hvad du får ud af det!

GODE RÅD
Genfi nd din passion på jobbet
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 Mentaltræning 
 Med bue og pil
BUESKYDNING bringer her to artikler, der er bragt i magasinet Psykologi 
i juni 2010. Artiklerne sætter fokus på mental træning, og Maja Jager, 
Broby Bueskytteklub og landsholdsskytte, fortæller om sin træning.
TEKST: LENE ROHDE, JOURNALIST, www.LENEROHDE.DK. FOTO: BRIAN RASMUSSEN
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på, hvor godt de andre præsterer, så dit fokus er 
nødt til at være på dig selv, og det du gør – eller kan 
gøre. Det er fint og naturligt at ville at vinde – men 
du får mere ud af at ville forbedre dig.

Sæt dig et mål, der er specifikt, målbart, realistisk, 
og som tænder dig. Og så af sted!

3 . VISUaLISErING
Skab en indre video af dig selv nå dit mål. Det hjæl-
per til at skabe det rigtige mønster i hjernen, så den 
husker, hvordan det føltes, hvordan kroppen bevæ-
gede sig, hvilke muskler den fleksede. Du træner 
simpelthen din underbevidsthed og giver dig selv en 
mental erfaring, som du kan trække frem og bruge. 

Sæt dig behageligt, luk øjnene og begynd med 
sanseindtrykkene; Hvordan ser der ud, hvillke lyde og 
lugte er der? Er der varmt eller koldt? Det er vigtigt 

at være meget specifik. Gør dig så klar til at skyde. 
Mærk buen i hænderne, og gå hele skuddet igen-
nem i detaljer. Prøv at se det både slowmotion og al-
mindelig tid. Skab også situationer, hvor det er lige 
ved at gå galt – og alligevel retter du op på det. Se 
dig selv i bagende hede og regnvejr. På den måde 

får du erfaringer med mange forskellige situationer 
og miljøer, som du kan trække på, når du rent fysisk 
står der. Og gør det så tit som muligt. Også når du 
sidder i bussen eller går en tur. Når du har trænet 
teknikken grundigt, kan du trække den frem i en 
konkurrencesituation, hvis du fornemmer, at du  
mister fokus, eller er ved at blive nervøs – og på den 
måde bringe dig tilbage på sporet.

4 . GO’ MOrGEN, OLE, DU Er FOr LæKKEr!
Attitude skaber tanker. Tanker skaber handlinger. 
Handlinger skaber resultater. Som Henry Ford sagde 
”Uanset om du tror du kan, eller du tror du ikke kan 
– så har du ret”. Så for at få succes, må du have fat 
i din indre Ole Henriksen og tale pænt og kærligt til 
dig selv. 

De fleste har prøvet at bande over sig selv og give 

sig selv en massiv skideballe efter at have lavet en 
fejl. Lad være med det. Negativ attitude, giver dårli-
ge resultater. Det betyder ikke, at du ikke må analy-
sere, hvad der gik galt i et dårligt skud. Men du er 
nødt til at give dig selv noget positivt at arbejde 
med, før du affyrer det næste. Så begynd enhver 

snak med dig selv med ordene ”jeg kan” eller ”jeg 
vil”.

Sig (eller tænk) ikke: ”Hvor er jeg ringe. Jeg sky-
der SÅ dårligt”. ”Jeg er træt, jeg kan ikke rigtig fo-
kusere i dag”. ”Der bliver blæst og regn i dag, så 
det går nok ikke så godt.

Sig i stedet: ”Jeg skyder denne pil lige i mål”. 
”Når jeg klarer det i dag, vil jeg være endnu bedre 
og mere udholdende”. ”Der er mange, der ikke kan 
lide at skyde i dårligt vejr, så konkurrencen bliver 
nemmere”.

Hvis du føler dig træt, så tænk ”styrke” eller ”jeg 
er stærk”. Hvis du føler dig ukoncentreret, tænk 
”fokus” eller ”Jeg er knivskarp”. Det du siger, er du 
selv, så sig det, du vil være.

5 . aFSPæNDING
Afspænding er afgørende for koncentration. De in-
volverer begge eliminationen af uønskede aspekter. 
For at være fuldt koncentreret, må du være af-
spændt – ikke så afslappet, at du splatter helt sam-
men. Men sådan at du kun spænder de steder, for 
der er brug for det, og for eksempel ikke har skuld-
rene helt oppe om ørerne. Når du slapper af i krop-
pen, slapper du af i sindet.

Prøv at skiftevis spænde og slappe af i musklerne i 
tæer, lægge, lår, baller, mave, bryst, arme, skuldre, 
nakke og hoved. Spænd og slap af, og få på den 
måde kontrol over din krop og dine nerver.

Få kontrol over dit åndedræt ved at trække vejret 
roligt ind, holde et et par sekunder og puste roligt 
ud igen. Gentag og mærk roen brede sig.

FOrTSaT Fra SIDE 5

Bueskydning som sport

Bueskydning stiller store krav såvel fysisk 

som mentalt: Buen spændes med et træk på 

20-25 kg (junior og senior skytter), ligesom 

finmotorikken og den mentale styrke også 

er altafgørende for resultatet. En enkelt mil-

limeters afvigelse betyder, at pilen ikke ram-

mer målet efter hensigten.

kilder
Archery in Earnest - Roy Matthews.

The Simple Art of Winning - Rick McKinney.

Zen and the Art of Archery - Eugen Herrigel

Motivation and Mental Toughness,  Mind over Matter  - National Coaching Foundation 

6 . KONcENTraTION
Koncentration er at være fuldstændig til stede i 
nuet. Din opmærksomhed giver slip på alt det, der 
ikke er relevant her og nu. Den er ikke på det, du 
lige har affyret eller det, der kommer senere, men 
kun på det, du er i gang med nu og her. Faktisk be-
tyder ultimativ koncentration, at du end ikke tænker 
på skuddet – du skyder bare.

Udfordringen består i, at man ikke kan koncentre-
re sig om at koncentrere sig. Derfor hjælper det at 
træne i støjende omgivelser med masser af poten-
tielle distraktioner, hvor du kan øve dig i at lukke alt 
ude og bare koncentrere dig om dit mål. Hvis du 
vakler, så genkald dig den visuelle erindring om dit 
perfekte skud. Mærk det. Og gør det så.

”UANSET OM DU TROR DU KAN, ELLER DU 
TROR DU IKKE KAN – SÅ HAR DU RET”. SÅ 
FOR AT FÅ SUCCES, MÅ DU HAVE FAT I DIN 
INDRE OLE HENRIKSEN OG TALE PÆNT OG 
KÆRLIGT TIL DIG SELV.

HVIS DU FøLER DIG TRÆT, 
SÅ TÆNK ”STYRKE” 
ELLER ”JEG ER STÆRK”. 
HVIS DU FøLER DIG 
UKONCENTRERET, TÆNK ”FOKUS” 
ELLER ”JEG ER KNIVSKARP”. 
DET DU SIGEr, Er DU SELV, 
Så SIG DET, DU VIL VærE.
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KØBENHAVNS BUESKYTTELAUG
INVITERER TIL

LANGSØ-RUNDEN
SØNDAG DEN 10. OKTOBER  2010

2x20 MÅLS 3-D BANE I SPÆNDENDE TERRÆN
TK. KL 9.30 START KL. 10.00

KLASSER:        
COMPOUND OPEN
OLYMPISK
BARBUE
LANGBUE
BUEJÆGER
PRIMITIV  (Buer uden kunstmaterialer + træpile). Speciel præmie til 1. pladsen)                                     

OPLYSNINGER:
BEGRÆNSET ANTAL DELTAGERE (60). FØRST TIL MØLLE.  

STED: UGGELØSE SKOV, SYD. INDKØRSEL FRA KROGELUNDVEJ  
(SKILTET). KRAKKORT NR. 94.  BIL PÅ P-PLADS, GÅ CA. 800 M.

POINTSYSTEM: FITA 3D REGLER.  X10/8/5, 7/5/2.  
BANEN SKYDES TO GANGE, MED FROKOST IMELLEM.
 
EN KLASSE ÅBNES KUN MED MIN. 3 DELTAGERE

PRIS: SENIOR 150 KR.  K/ J / M 50 KR.
ØL ,VAND, KAFFE OG KAGE  KAN KØBES.

TILMELDING SENEST 1/10 2010. (BINDENDE)
TORBEN ANDERSEN  TEL: 61 27 93 37  EMAIL:piaogtorben@hotmail.com

Hun mærker buen spænde i håndfladen, solens strå-
ler på huden. Duftene, vinden. Ser publikum og 
hører dem hviske. Hun spænder buen, og alle krop-
pens muskler. øjnene fokuserer skarpt på målet. Så 
sender hun pilen af sted. Den suser gennem luften 
og rammer lige i plet med et smæld. Publikum jub-
ler. Maja har vundet finalen.

Så åbner hun øjnene, og ser rundt i sit kollegievæ-
relse, tilfreds med dagens visualiseringsøvelse. Følel-
sen af koncentration, succes og sejr tager hun med 
sig.

Koldt hoved 
og god teKniK
Maja Jager er en af Danmarks allerbedste bueskytter. Hun blev fanget 
af sporten allerede som 7-årig og har opnået topplaceringer ved både 
EM og VM. For hende handler sporten selvfølgelig om styrke og god 
teknik, men allermest om at fokusere og holde sig til planen, uanset 
hvad der sker. 
TEKST: LENE ROHDE, JOURNALIST, www.LENEROHDE.DK. FOTO: BRIAN RASMUSSEN OG ALLAN B. GRøNKJÆR
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Jeg skyder SÅ dårligt. Jeg er træt, jeg kan 

ikke rigtig fokusere i dag. Der bliver blæst 

og regn i dag, så det går nok ikke så godt.«

Sig i stedet: »Jeg skyder denne pil lige i 

mål. Når jeg klarer det i dag, vil jeg være 

endnu bedre og mere udholdende. Der er 

mange, der ikke kan lide at skyde i dårligt 

vejr, så konkurrencen bliver nemmere.«

Hvis du føler dig træt, så tænk »styrke« el-

ler »jeg er stærk«. Hvis du føler dig ukon-

centreret, tænk »fokus« eller »jeg er kniv-

skarp«. Det, du siger, er du selv, så sig det, 

du vil være.

 Afspænding
Afspænding er afgørende for koncentration. 

De involverer begge eliminationen af uøn-

skede aspekter. For at være fuldt koncentre-

ret må du være afspændt – ikke så afslappet, 

at du splatter helt sammen. Men sådan at 

du kun spænder de steder, hvor der er brug 

for det, og for eksempel ikke har skuldre-

ne helt oppe om ørerne. Når du slapper af i 

kroppen, slapper du af i sindet.

Prøv skiftevis at spænde og slappe af i musk-

lerne i tæer, lægge, lår, baller, mave, bryst, 

arme, skuldre, nakke og hoved. Spænd og 

slap af og få på den måde kontrol over din 

krop og dine nerver.

Få kontrol over dit åndedræt ved at trække 

vejret roligt ind, holde et par sekunder og 

puste roligt ud igen. Gentag og mærk roen 

brede sig.

 Koncentration
Koncentration er at være fuldstændig til 

stede i nuet. Din opmærksomhed giver slip 

på alt det, der ikke er relevant her og nu. 

Den er ikke på det, du lige har affyret eller 

det, der kommer senere, men kun på det, 

du er i gang med nu og her. Faktisk bety-

der ultimativ koncentration, at du end ikke 

tænker på skuddet – du skyder bare.

Udfordringen består i, at man ikke kan 

koncentrere sig om at koncentrere sig. 

Derfor hjælper det at træne i støjende om-

givelser med masser af potentielle distrak-

tioner, hvor du kan øve dig i at lukke alt 

ude og bare koncentrere dig om dit mål. 

Hvis du vakler, så genkald dig den visu-

elle erindring om dit perfekte skud. Mærk 

det. Og gør det så.

KOLDT

Maja Jager er en af Danmarks 

allerbedste bueskytter. Hun blev fanget 

af sporten allerede som 7-årig og har 

opnået topplaceringer ved 

både EM og VM. 

For hende handler sporten selvfølgelig 

om styrke og god teknik, men 

allermest om at fokusere og holde sig 

til planen, uanset hvad der sker. 

HOVED 
OG GOD

TEKNIK

79

WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

PSYKOLOGI 06/2010

GUIDE

 Hun mærker buen spænde i hånd-

fl aden, solens stråler på huden. 

Duftene, vinden. Ser publikum og 

hører dem hviske. Hun spænder buen og 

alle kroppens muskler. Øjnene fokuserer 

skarpt på målet. Så sender hun pilen af 

sted. Den suser gennem luften og ram-

mer lige i plet med et smæld. Publikum 

jubler. Maja har vundet fi nalen.

Så åbner hun øjnene og ser rundt i sit kol-

legieværelse, tilfreds med dagens visuali-

seringsøvelse. Følelsen af koncentration, 

succes og sejr tager hun med sig.

19-årige Maja Jager er en af Danmarks to 

bedste kvindelige bueskytter. 16 år gam-

mel fl yttede hun hjemme fra Fyn for at gå 

på Team Danmark Gymnasium i Århus 

og træne med de bedste. Adskillige timer 

bruger hun hver dag for at styrketræne 

og træne teknik med buen. Faktisk er 

hun så teknisk dygtig, at den koreanske 

landstræner har brugt hende som model 

i sin bog om bueskydningsteknik.

– Men selvom man har den bedste tek-

nik, er den intet værd, hvis man ikke 

tror på den. Hvis man derimod ikke har 

teknikken i orden, men tror man har, 

kan man alligevel få det til at fungere, 

siger Maja nøgternt. Ikke for at forklej-

ne sine tekniske evner, men for at for-

klare, hvorfor det også er nødvendigt 

at bruge tid på visualisering.

– Man kommer så let til at tænke på det 

sidste skud. Især hvis det gik dårligt. Så 

bliver man sur og træt af det og kommer 

til at tage det med sig. Men man er nødt 

til at give helt slip og bare fokusere lige 

her. Holde fast i planen uanset hvad der 

sker. Det er rigtig svært. Måske det 

allersværeste, fortæller Maja.

Derfor arbejder hun også med at skabe 

pressede situationer for sig selv i træ-

ningslokalet, hvor hun bliver distra-

heret og skal holde hovedet koldt. Og 

det kommer hende til gavn i fl ere andre 

situationer:

– Jeg går på Team Danmark Gymnasiet 

med fl ere andre elitesportsfolk, men 

hvor en bordtenniskamp kun varer 10 

minutter, kan en turnering for mig vare 

en hel dag. Og jeg kan tydeligt mærke, 

at jeg er bedre til at holde fokus og kon-

centration meget længe. Det betyder 

rigtig meget både i undervisningen og 

til eksamen, mener Maja.

Også den fysiske træning, altså styrke-

træningen, er med til at give Maja det 

mentale overskud, hun har brug for for 

at klare sig godt ved de store turnerin-

ger. Det samme gør hendes stærke vilje 

og gode psyke.

– I bund og grund er det jo mig selv, 

jeg kæmper mod. Hvis jeg gør det dår-

ligt, har jeg kun mig selv at være sur 

på, og hvis jeg selv føler, at jeg har gjort 

mit bedste, betyder det mindre, om jeg 

vinder. Når det lykkes mig at være helt 

fokuseret og nærværende, så skal der 

meget til at slå mig.

– Man kommer let til tænke på det sidste skud. Især hvis det 

gik dårligt. Så bliver man sur og kommer til at tage det med 

sig. Men man er nødt til at give helt slip og bare fokusere. Det 

er måske det allersværeste, siger mesterskytt en Maja Jager.

FOrTSæTTES På SIDE 10
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19-årige Maja Jager er en af Danmarks to bedste 
kvindelige bueskytter. 16 år gammel flyttede hun 
hjemmefra Fyn for at gå på Team Danmark gymnasi-
um i Århus og træne med de bedste. Adskillige timer 
bruger hun hver dag for at styrketræne og træne 
teknik med buen. Faktisk er hun så teknisk dygtig, at 
en koreansk træner har brugt hende som model i sin 
bog om bueskydningsteknik.

Men selvom man har den bedste teknik, er den 
intet værd, hvis man ikke tror på den. Hvis man deri-
mod ikke har teknikken i orden, men tror man har, 
kan man alligevel få det til at fungere, siger Maja 
nøgternt. Ikke for at forklejne sine tekniske evner, 
men for at forklare, hvorfor det også er nødvendigt 
at bruge tid på visualisering.

– Man kommer så let til tænke på det sidste skud. 
Især hvis det gik dårligt. Så bliver man sur og træt af 
det og kommer til at tage det med sig. Men man er 
nødt til at give helt slip og bare fokusere lige her. 
Holde fast i planen uanset hvad der sker. Det er rig-
tig svært. Måske det allersværeste, fortæller Maja.

Derfor arbejder hun også med at skabe pressede 
situationer for sig selv i træningslokalet, hvor hun 
bliver distraheret og skal holde hovedet koldt. Og 
det kommer hende til gavn i flere andre situationer:

– Jeg går på Team Danmark Gymnasiet med flere 
andre elitesportsfolk, men hvor en bordtenniskamp 
kun varer 10 minutter, kan en turnering for mig vare 
en hel dag. Og jeg kan tydeligt mærke, at jeg er 
bedre til at holde fokus og koncentration meget 
længe. Det betyder rigtig meget både i undervisnin-
gen og til eksamen, mener Maja.

Også den fysiske træning, altså styrketræningen, 
er med til at give Maja det mentale overskud, hun 
har brug for for at klare sig godt ved de store turne-
ringer. Det samme gør hendes stærke vilje og gode 
psyke.

– I bund og grund er det jo mig selv, jeg kæmper 

mod. Hvis jeg gør det dårligt, har jeg kun mig selv at 
være sur på, og hvis jeg selv føler, at jeg har gjort 
mit bedste, betyder det mindre, om jeg vinder. Når 
det lykkes mig at være helt fokuseret og nærværen-
de, så skal der meget til at slå mig.

”MEN SELVOM MAN HAR DEN BEDSTE TEK-
NIK, ER DEN INTET VÆRD, HVIS MAN IKKE 
TROR PÅ DEN. HVIS MAN DERIMOD IKKE 
HAR TEKNIKKEN I ORDEN, MEN TROR MAN 
HAR, KAN MAN ALLIGEVEL FÅ DET TIL AT 
FUNGERE, SIGER MAJA NøGTERNT.

FOrTSaT Fra SIDE 9
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og dansK 
Mester er …
August bød på en række nye medaljetagere ved henholdsvis DM  
i henholdsvis Aalborg for de unge og i Køge for de lidt ældre. 
BUESKYDNING ønsker alle tillykke med medaljerne!
TEKST: ALLAN B. GRøNKJÆR. FOTO: DAN HANSEN OG KAJ FRANDSEN

Ole Gammelgaard, konsulent i DBSF, var til stede under begge konkur-
rencedage i Køge, og han følte sig godt underholdt. I mange af finale-
skydningerne bemærkede han, at skytterne formåede at holde et højt 
niveau på trods af det pres, der hvilede på dem.

– Der blev skudt meget fornuftige resultater – især i finalerne. Det er 
lang tid siden, at et DM i bueskydning har været så spændende og flot 
med hensyn til præstationerne i finalerne.

aaLBOrG, 14-15. aUGUST 2010
recurve Dame Micro
Laura Carlé, ABL, guld
Josephine Edelberg, BVE, sølv 

recurve Dame Mini
Anina Keil, RBL, guld
Anneline Jensen, ABL, sølv
Camilla Nielsen, MBK

recurve Dame Kadet
Mathilde Tønder, ABL, guld
Sussie Frantzen, TIK, sølv
Ann Loklindt, ABL, bronze

recurve Herre Micro
Lau Kartholm, LBL, guld
Nikolai Olesen, FBF, sølv
Emil Kleberg, LBL, bronze

recurve Herre Mini
Jakob waantz, ABL, guld
Mads Døssing, VBL, sølv
Nikolai Carlé, ABL, bronze

recurve Herre Kadet
Peter Egestad, FBF, guld
Laust Andersen, KøBL, sølv
Christian Dahm, KBL, bronze

compound Herre Micro
Rasmus Mohr, LAV, guld
Marcus Sehested, VNL, sølv
Gustav Hansen, HBK, bronze

compound Herre Mini
David Torndal, RABL, guld
Dennis Kjøller, RBL, sølv
Laurits Bigum, VJBL, bronze

compound Herre Kadet
Simon Mikkelsen, LBL, guld
Stephan Hansen, LBL, sølv
Lasse Ebbesen, RABL

compound Dame Kadet
Sarah Sönnichsen, TIK, guld
Tanja Jensen, GBL, sølv
Sofie Kümler, TIK, bronze

Langbue Herre Micro
Alexandre Specht, HIBL, guld
Lasse Troelsen, HIBL, sølv
Lucas Johansen, HIBL, bronze

Langbue Herre Mini
Ludvig Rossau, HIBL, guld
Carl Johan Bundsgaard, HIBL, sølv
Nicky Julin, HIBL, bronze

Barbue Herre Mini
Jakob Jensen, SBL, guld
Sebastian Devine, VBL, sølv
Johan Andersen, VJBL, bronze

KøGE 21-22. aUGUST 2010 
recurve Dame FITa-kadet
Anne Marie Laursen, SIL, guld
Matilde Tønder, ABL, sølv
Sussie Frantzen, TIK, bronze

recurve Dame FITa-junior
Stephanie Christensen, HIL, guld
Sidsel Mouritzen, HIL, sølv

recurve Dame Senior
Maja Jager, BRO, guld
Inger Andersen, MID, sølv
Carina Christiansen, ABL, bronze

recurve Herre FITa-kadet
Nikolaj wulff, ABL, guld
Casper Lauridsen, HIL, sølv
Rune Lassen, SøN, bronze

recurve Herre FITa-Junior 
Frederik Sönnichsen, TIK, guld
Martin Laursen, TIK, sølv
Claes Stilou, TIK, bronze

recurve Herre Senior 
Niels Dall, BRA, guld
Morten Caspersen, KøG, sølv
Bjarne Laursen, SIL, bronze

recurve Herre Marsters
Michael Daugaard, LYN, guld
Erik Gormsen, HIL, sølv
Finn Larsen, LAK, bronze

compound Dame Senior
Michalina Sigil, VOR, guld
Margaret Bang, LAO, sølv
Hanne Damsbo, BRO, bronze

compound Herre FITa-kadet
Stephan Hansen, NYK, guld
Peter Sigil, VOR, sølv
Niklas Friese, NOR, bronze

compound Herre FITa-junior
Mads Kroghsede, RAN, guld
Claus Frantzen, NOR, sølv
Mick Olin, Køge

compound Herre Senior
Martin Damsbo, BRA, guld
Torben Johannessen, BRO, sølv
Henrik Rasmussen, NOR, bronze

compound Herre Masters
Tage Hermansen, RAN, guld
Sven ørrild, VOR, sølv
Jesper Larsen, VOR, bronze

de dansKe 
Mestre er:
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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

 Det danske damehold blev nr. tre af fire hold. 
Holdet bestod af fire skytter – hvoraf de tre 
bedste talte. Dog sådan, at det var de tre høje-

ste pointantal for hver enkelt afstand, som talte. En 
noget anden måde at opgøre det på end i dag … 

Fotoet (s. 15) er en opstilling til ære for fotografen 
uden for konkurrence, idet kun tre af de damer er 
iklædt den tids dresskode med i hvert fald hvid bluse. 
Uden at have specielt forstand på forskellige tiders 
mode blandt bueskytter, er det nemt at se, at den ikke 
helt ligner det, vore unge piger/damer i dag ifører sig 
på skydelinjen.

Vinderen Petronilla Wharton Burr fra England 
vandt med 2506 point. 

Scoren kan ikke sammenlignes med den FITA-run-
de, der skydes i dag. Man skød en lang og en kort 
runde over to dage. 

Den lange runde for herrer var 90 m, 70 m og 50 
m. Den korte blev skudt på 50 m, 25 m og 25 m. Da-
mernes lange runde var på 70 m, 60 m og 50 m. Kort 
runde var ens for herrer og damer. Derudover var ski-
verne ved lang runde 5-delt med værdierne 9, 7, 5, 3 
og 1 point. På 25 m var værdierne fra 1- til 6 point. 
Hvortil kom et forskelligt antal pile på de enkelte af-
stande.

Mere interessant er det måske at iagttage det udstyr, 
man skød med den gang. Mrs. Burr, 1946 -1948 Lady 
Champion of the World skød med en stålbue, som 
kunne skilles ad i to stykker ved håndtaget. Buen var 
uden sigte og stabilisatorer samt andre finurligheder, 
som vi kender det i dag.

 Desværre havde stålbuerne den skavank, at de blev 
udsat for metaltræthed. I en artikel i BUESKYDNING 
fra 1948 nævnes det, at en stålbue i almindelighed 
kunne holde i fem år; men en garanti kunne der ikke 
gives!

Min far havde en sådan svensk Sefab-stålbue, som 
han skød med sidst i 1940’erne og først i 50’erne. Som 
sigte brugte han en elastik, som han flyttede op eller 
ned alt efter hvilken afstand, han skød på. Den var spe-
cielt ”importeret” fra det svenske, da der var generelt 
importforbud af næsten alle varer i tiden kort efter 
anden verdenskrig. Desværre brast den, da jeg mange 

Bueskydning anno 1948
Ved gennembladring af det internationale bueskytteforbunds historiebøger: 
”HISTORY OF THE FEDERATION INTERNATIOLALE DE TIR A L´ARC” 
faldt jeg over et interessant foto af det danske kvindelige hold fra det 12. World 
Championships i London i 1948. 
AF: HOLGER KüRSTEIN, RøNNE BUESKYTTE LAUG.

år efter i ubetænksomhed skulle prøve at trække den.
Stålbuerne var generelt tungere at trække, idet de 

ikke havde det ”kast”, som vore moderne buer.
Af annoncer i førnævnte blad ses det, at buer annon-

ceret til salg var omkring 46 pund - 52 pund. (Ibs). 
Formentlig lidt mindre for damernes vedkommende.

Eksempelvis fortæller Anne Truelsen, dansk mester 
1946 og fra Næstved i et interview i BUESKYD-
NING, at hun skyder med en bue på 49 pund. Dog 
havde hun lånt sin mands bue til DM på ”kun” 44 
pund.

Pilene var træpile, som aldrig opnåede den ensartet-
hed i hverken stivhed eller vægt. Man vejede i gram, 
hvor vi jo i dag vejer i 1/16 gram.

Per Frederiksen, skytte på Rønne Bueskytte Laugs 
verdensmester 1950 for hold, fortalte et par år før sin 
bortgang, at han havde helt styr på, hvordan de enkelte 
træpile opførte sig. F.eks. vidste han, at med én pil 
skulle han holde lidt højt, mens en anden havde hang 
til at gå til venstre. Ud af et par dusin pile kunne man 
være heldig med at få syv-otte pile, som kunne bruges 
sammen.  

Mrs. Wharton  Burr dominerede kvindelig bueskydning i 
årene efter anden verdenskrig. Hun vandt således VM i 

1946 -1948.

Fra venstre: Sofie Lohmann Rasmussen nr. 4 med 2147 p – Lulla Rasmussen nr. 17, 1694 p  
– Ketty Madsen nr. 15, 1724 p – Meta Jørgensen nr. 19, 1657 p og Marta Henriksen nr. 13 med 1792 p.  



Landets bedste recurveskytter stod ansigt til ansigt 
den 1. august på Elitecenteret i Aalborg. Nerverne 
var højspændte, og skytterne ville præstere deres al-
lerbedste for at stå som dagens vinder. Efter en 36-
piles kvalifikation skulle alle møde alle i matcher 
efter set-systemet. Herrer og damer for sig og med 
points for vunden og delt match. Det gav en masse 
spændende matcher og ikke mindst rigtig god træ-
ning og gode erfaringer til skytterne.

Arrangementet var en lukket turnering i forbindel-
se med udtagelsen af holdene til world Cuppen i 
Shanghai en måneds tid senere. Samtidig var det det 
første officielle arrangement på det nye EC, og ste-
det bestod med glans. Skytterne ankom dagen før, 
hvor de havde mulighed for at snuse til stedet og 
banerne. Der var arrangeret overnatning på AaB Col-
lege, som DBSF har opbygget et meget sundt samar-
bejde med. For tiden bor f.eks. Stephanie Christen-
sen, Hillerød, og Johan weiss, Randers (hhv. tidligere 
og nuværende EC-skytte) på college. 

UNGDOMMEN INDTaGEr BaNErNE
I efteråret 2010 er der arrangeret fire træningssam-
linger for ungdomsskytterne på Bruttoholdet. Træ-
ningen står Martin Damsbo og Niels Dall for, og de 
fire samlinger foregår på EC. Når kulden rammer 
Danmark, og det bliver for koldt at skyde udendørs, 
har EC i Aalborg op til 15 indendørsbaner på 18 m., 
så selv en stor samling unge mennesker som i dette 
tilfælde, kan få de bedste forhold under deres træ-
ning. Samtidig er det naturligvis muligt at overnatte 
på EC, og det sker med stor hjælp fra stedet frivilli-
ge, som alle har deres daglige gang i Aalborg Bue-

skyttelaug. Dette er et af punkterne, hvor det nye EC 
er meget stærkere end det tidligere i Århus. Her 
havde man intet netværk at trække på, og netop 
netværk er alfa og omega i enhver dansk sport. 

KOrEaNSK VIDEN
DBSF har i flere år samarbejdet med en af verdens 
bedste trænere, Coach Kim fra Korea. Samarbejdet 
består i, at udvalgte recurveskytter tager på træ-
ningslejr i Korea på Kims bueskydningsskole. Sidste 
år var Kim også i Danmark, hvor han trænede dan-
ske og hollandske skytter. Altså en fælles trænings-
lejr med det hollandske landshold, og den succes 
gentager DBSF i år. Kim er i Aalborg den 13.-20. ok-
tober, hvor opskriften er den samme, ingredienserne 
er hollandske og danske, mens mesterkokken er ko-
reansk. 

Ec SKaL BLOMSTrE
EC skal være en succes. Det er ønsket fra DBSF’s be-
styrelse, Eliteudvalg og Sportschef. EC i Aalborg har 
fået en god begyndelse, men vi vil mere end det. 
Det er blandt andet et mål, at vi vil have landets 
bedste træningsmiljø for landets bedste skytter. Der-
for ser vi meget gerne, at flere skytter vil flytte til 
Aalborg. Det gælder også skytter, som ikke nødven-
digvis er på EC-niveau. Et fællestræk for skytterne på 
EC – de nuværende og kommende – må dog være, 
at de alle har store ambitioner med deres sport. Am-
bitioner som kan opfyldes ved at være blandt ligesin-
dede. Mulighederne for at kombinere landets bedste 
faciliteter til bueskydning, skolegang og bolig er 
også til stede. 

eC i aalborg er i gang
DBSF’s Elitecenter har rykket sig nordpå. Adressen hedder nu  
Visse i Aalborg, og her finder vi de bedste faciliteter til bueskydning i 
Danmark. 
TEKST OG FOTO AF ALLAN B. GRøNKJÆR
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FITA’s afdeling for dopingbekæmpelse, The world 
Archery Clean Sport-afdeling, har i partnerskab med 
wADA, lanceret en kampagne ”Shoot Clean! - No! 
to Doping ”. Formålet med kampagnen er at vise 
FITA’s engagement i kampen for en ren sport gen-
nem et synligt, moderne og iøjnefaldende design. 
Den sigter mod at skærpe bevidstheden hos hver 

bueskytte i verden, fra begyndere til øverste niveau, 
om betydningen af ren skydning, respekt og fair 
play. 

FITA ønsker at fremme og fastholde bueskydning som en sport, hvor 
doping ikke er velkommen. Danmark bør bakke op på den front, og 
her fortæller Chantal Steiner fra FITA om kampen mod doping.
TEKST: ALLAN B. GRøNKJÆR. FOTO: CHANTAL STEINER, FITA

shoot Clean! – say no! to doping

– I det sidste årti, er det kun et par dopingsager, 
hovedsagelig på grund af uvidenhed, der er blevet 
behandlet i bueskydning. Så meget som vi ønsker at 
bekæmpe snydere, ønsker vi også, at bueskytter i 
hele verden skal vide, hvad det handler om og er be-
vidste om mulige stoffer. Vi ønsker at gøre bueskyt-
ter opmærksomme på farerne ved doping, ikke kun 

for deres sportslige karrierer men også for deres hel-
bred, fortæller Chantal Steiner, FITA

Bueskydning er en sport af præcision, koncentrati-
on, fokus, elegance, og her hører doping ikke hjem-
me. Det er det billede og den forståelse, som vi øn-
sker at fortælle de unge, der kommer ind i sporten. 
Det er den sande essens af bueskydning og sport i 
almindelighed. Bueskydning er en sindstilstand, hvor 
krop, er sind og ånd kombineres for at nå det per-
fekte skud, et rent skud. 

HVOrFOr SHOOT cLEaN!  
– SaY NO! TO DOPING?
“Shoot Clean” [på dansk: skyd ren] er et kort og klar 
motto, et positivt og inspirerende budskab, der vil 
kunne være i enhver bueskyttes tanker, når der sig-
tes på centrum. Og det gælder hvad enten det sker i 
en eller til konkurrencet. Mottoet er altså valgt, fordi 
vi ønskede at give kampagnen et personligt bue-
skydnings præg, siger Chantal Steiner. 

”Say No! to Doping” er det officielle navn på den 
kampagne, der oprindeligt blev lanceret af wADA 
(world Anti-Doping Agency er en uafhængig inter-
national organisation. Dens hovedformål at styrke, 
koordinere og iværksætte initiativer i kampen mod 
alle former for doping inden for alle sportsgrene). 

FITA ønsker, at bueskytter tager del i kampagnen 
ved at være med til at udbrede budskabet. Blandt 
andet ved at tage ”Shoot Clean” klistermærker med 
hjem fra FITA-turneringer, vise dem frem og tage 
dem med i deres klubber. Bueskytterne vil på den 
måde selv være med til lave reklame for deres sport 
og dens værdier, herunder en doping fri sport. Chan-
tal Steiner fortæller:

– De vil sprede ordet rundt omkring i verden, da 
der ikke er bedre ambassadører end fremtidige stjer-
ner i sporten! 

BUESKYDNING ER EN SPORT AF PRÆCISION, 
KONCENTRATION, FOKUS, ELEGANCE, OG 
HER HøRER DOPING IKKE HJEMME. 
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UNDER UNGDOMS-OL I SINGAPORE I AUGUST FOREGIK DEN OFFICIELLE TRÆNING PÅ SPECIELLE 
SKIVER, HVOR LOGOET SHOOT CLEAN! – SAY NO! TO DOPING PRÆGEDE CENTRUM AF SKIVEN. 
HER SES EN AF DE DANSKE DELTAGERE, NYNNE HOLDT-CASPERSEN, AALBORG, UNDERSKRIVE 
SÅDAN EN SKIVE.
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storsaMling KoMMer igen 
til jyderne og fynboerne
Behovet for træningssamlinger med de unge bueskytter fra DBSF’s 
klubber vil altid være en faktor, vi skal forholde os til. Det griber 
DBSF an ved hjælp af fx storsamlinger. I det østlige Danmark kører 
disse samlinger i bedste stil, og i september lyder startskuddet for en 
ny omgang samlingerne i Jylland og Fyn. 
AF ALLAN B. GRøNKJÆR. FOTO: KAJ FRANDSEN



Udover skydeteknik og bevægelseslære skal sam-
lingerne også lære børnene om opvarmning – moti-
on – ernæring - regler – materiel m.v. Så der er nok 
at tage fat på.

Det er tydeligt, at der er behov for storsamlinger-
ne, og der skal derfor arbejdes for, at vi ikke oplever 
endnu en pause i gennemførelsen af samlingerne i 
fremtiden. I Region øst står man stærkt, fordi man 
har et kraftcenter, der drivkraften bag storsamlinger-
ne her. I den anden del af landet er der nu søsat en 
ny omgang samlingerne, og som i øst vil Vest være 
godt rustet med et eller flere kraftcentre.  

TræNErNES PrOGraM
Ved storsamlingen i Silkeborg i september vil det 
være tidligere DBSF ungdoms-/talenttræner Bo Stei-
mann, der styrer skytterne gennem dagen sammen 
med Bruttoholdsskytte og træner Kasper Hovgaard. 
De to trænere står for sammensætningen af pro-
grammet for dagen, og det kunne for eksempel lyde 
som følgende:

1. GENNEMGaNG aF UDSTYr – TrIMNING
Strenghøjde, tillermål, liniering af buen, angrebs-
vinkel, nockhøjde, plungertryk, træklængde, pile 
m.m.

2. SKYDNING  
– MaTcHEr, HOLD OG DET SJOVE
Små konkurrencer med matcher, individuelt og 
som hold. Motoriske øvelser mellem skydninger-
ne. På den måde træner man kroppen på nye 
måder.

3. BaSIc SKILLS
T-linie, fodstilling, greb i strengen, greb i buen, 
solidt anker

Vi ønsker alle deltagere en god samling!

Lørdag d. 18. september ligger Silkeborg lokaler til 
en storsamling for kadet og FITA kadet recurve- og 
compound skytter fra Jylland og Fyn. Udvælgelsen er 
foretaget af Breddeudvalget - og er truffet på bag-
grund af skytternes stævneaktivitet ved skivestævner 
gennem sommeren. Listen over de inviterede er ikke 
statisk, og der vil være ændringer i sammensætnin-
gen af skytterne – også fordi nogle vil falde for al-
dersgrænsen med udgangen af året. Der er også 
planlagt en samling for Jylland-Fyn den 20. novem-
ber, og den finder sted i Århus. 

STOrSaMLINGEr EN DEL aF STrUKTUrEN
Storsamlinger er en mulighed for talentfulde ung-
domsskytter for at få masser af input og glimrende 
socialt fællesskab. Skytter, der i klubberne har lært 
de basale færdigheder omkring bueskydning og som 
i resultater og indstilling viser, at de ønsker at gå vi-
dere med bueskydning, er berettiget til at deltage i 
storsamlingerne. Det er klubberne, der indstiller skyt-
ter til storsamlinger, men de kan selvfølgelig også 
findes af trænerteamet ved stævner m.v. Da DBSF i 
år har stået uden faste trænere, har breddeudvalget 
påtaget sig opgaven med at finde emner til årets 
første storsamling i Jylland-Fyn.

I DBSF’s oplæg for udvikling 2009-2012 hedder 
det blandt andet om storsamlinger:

Det er målet, at der skal deltage 10 – 20 børn/
unge på hver samling.

Storsamlingerne afvikles 3 – 4 gange om året 3 
forskellige steder i landet. Der, hvor der er kraftcen-
ter, skal samlingen afvikles under ledelse af kraftcen-
tret. 

Samlingerne er for både recurve og compound og 
træningen forestås af en recurve træner og en com-
poundtræner, begge med den fornødne kompeten-
ce eventuelt suppleret med hjælpere. 

Udover skytter opfordres klubtrænere til at delta-
ge, dels for at hjælpe og dels for at lære og endelig 
for at kunne videreføre den enkeltes træning i klub-
ben. 
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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]

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.   Grønningen, Sorø  Sorø Bskl.  3D - 30 mål 
 25.  Grættrup, Nr. Snede  Nr. Snede  JM - 3D - 2*15 mål

oKtober
dato sted  arrangØr  stævnetype
 1.-3.  Izmir, Tyrkiet  EMAU  European  
        Clubteams Cup 
 3.  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

noveMber
dato sted  arrangØr  stævnetype
 6.  Idrætscenter Vest, Holstebro  Holstebro Bsk. FITA 18 m
 6.  Lyngby Hallen  Lyngby Bskl.  Ungdomsstævne
 14.  DGI Huset, Vejle  Vejle Bskl.  FITA 18 m 
 26.-28.  Amsterdam, Holland  Holland  Face2Face 
 27.  Elro Arena – Randers  Randers Bskl.  FITA 18/12/8 m
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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...


