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Alt hvad du skal bruge til dine pile:
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•

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
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Alt er muligt
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Sport er en fantastisk og finurlig verden. For nogle er
den et tilflugtsted, hvor man finder ind i en anden
rolle, end den man har i hverdagen, hvor familien,
venner, arbejde og andre stiller forventninger til én. I
sporten kan man være sin egen lykkes smed. Det
kræver hårdt arbejde, men ofrer man det samt vilje –
og tilsætter en god portion talent – kan man nå rigtig
langt.
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MÅNEDENS SNAHPSHOT:
JOHAN WEISS
FORFØLGER SIN DRØM
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I dette nummer af BUESKYDNING kommer vi omkring
alle disse emner; forventninger, vilje og talent. Det
skaber vindere, men det kan også skabe frustrationer
og talent kan tabes på gulvet.
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Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning
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VANDTÆT - TÅLER AL SLAGS VEJR
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NEMT AT ARBEJDE MED
ØKONOMISK
RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

Du kan blandt andet læse om DBSF’s Dream Team,
der har sat verdensrekorder i år. Vi præsenterer også
Johan Weiss, der i skrivende stund bruger sine sparepenge på et ophold i Korea, vi kaster en bold op til
diskussion angående forældres rolle i sporten, og vi
fortæller om en ny klub m.m.

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

Husk, bladet, du sidder med i hånden, det er dit! Som
medlem af DBSF har du mulighed for at blive hørt, og
jeg vil meget gerne høre fra dig. Så send dine hele
eller halve historier ind på bladet@dbsf.dk.
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Det skal
være sjovt

I de danske medier har der gennem nogle år været historier om,
hvordan forældre til børn, der dyrker sport, påvirker børnene og
sporten negativt. Det er en sund debat, og BUESKYDNING giver her
informationer fra debatten, så diskussionen kan fortsætte blandt
skytter, børn og forældre, i klubberne og i forbundet.

SpORT OG BøRN

DET SkAL væRE SJOvT

!

Tekst: Allan B. Grønkjær

Det er en god historie. Forældre hidser sig op over
en dommerkendelse i en sådan grad, at de aktive –
børnene – bliver helt pinlige over deres far og mor.
Historien bliver fortalt hyppigere og hyppigere i landets medier, og det giver et billede af, at forældre er
med til at ødelægge enhver sport. Så galt står det
dog ikke til, men der må være noget i gære, siden
idrættens hovedorganisationer, forbund og klubber
sætter fokus på problematikken. På internetavisen
www.spn.dk (Sporten.dk) kom en af disse artikler op
den 29. april 2010, og vi bringer her et uddrag:
Forældre-hysteri giver aflyste kampe
Ophidsede forældre på sidelinjen har fået 41 ungdomsfodboldkampe på Sjælland aflyst siden 2005.
De råber af deres børn: ”gå til ham”. Truer dommerne med tæsk, død og ødelæggelse og udvandrer fra
stadion, når resultatet går dem imod. De er forældre
til fodboldspillere i børne - og ungdomsrækkerne, og
de opfører sig så problematisk, at deres børn skammer sig og fodbolddommere og idrætseksperter advarer om dem.

…
Pinlig opførsel
–”Det var til et indendørsstævne, hvor min far blev
sur på dommeren fordi han underkendte et mål. Min
far for henover banderne, ind på banen og skældte
dommeren ud og så blev han bortvist fra hallen,”
fortæller Jonas Bay til TV2 ØST og kalder faderens
opførsel pinlig.
Men også fodbolddommer, Morten Reimann genkender forældrenes opførsel:
– ”Jeg har stoppet en kamp efter jeg blev lovet
tæsk af en forælder,” fortæller Morten Reimann, der
oplever forældrehysteriet som stigende.
Kan koste talenter
Team Danmarks sportspsykolog, Kristian Henriksen,
siger at forældrenes opførsel betyder, at talenter
tabes på gulvet, fordi hysteriet får børnene til at
vende sig mod sporten.

EN MED H

Der er så mange positive og sunde
værdier i sport, som er værd at
kæmpe for. Gennem sporten
får børnene fysiske og sociale
kompetencer, og de lærer at arbejde
med sig selv. Men det sker bedst hvis
vi som voksne påtager os ansvaret
som positive rollemodeller.
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Idrættens Hus
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www.dmusport.dk
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hans/hendes afgørelser.
DBU har nedsat disse råd:
10 gode råd til forældreopførsel på sidelinien 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres
ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke
1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker
kun om resultatet.
det.
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv
ikke.
ikke bare til din datter eller søn.
3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv 9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om
initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende
klare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke
kritik.
andre forudsætninger for at tage del i klubbens
4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg
liv, end lyst og engagement.
ikke at påvirke ham/hende under kampen.
5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke 10.Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!
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TAG FOLD
ER

Dansk Motorunion er et af de forbund, der forsøger at påvirke de
voksne til gavn for børnene i sporten

5

4. S tøt og opmunter alle børn og unge i træning
og konkurrence - ikke bare dine egne!
5. Vær positiv både i modgang og medgang!
6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det,
hvis det har begået en fejl!
God opførsel for forældre
7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem
eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præForældre spiller en vigtig rolle i børns idræt.
stationer fra alle børn og unge!
Det er vigtigt at opmuntre børn til at opføre
8. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og
sig ordentlig - samtidig med at man selv gør
lær børn og unge at gøre det samme!
det fra sidelinjen som tilskuer.
9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials.
Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen
1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv
kamp/konkurrence!
og ikke dig!
2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke! 10.Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed – uafhængigt af køn, race, etnisk og religi3. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve sin idræt
øst tilhørsforhold!
efter reglerne og til at løse konflikter uden
fjendtlighed eller vold!
DIF arbejder også aktivt med problematikken omkring forældrene og opbakningen til børn og deres
sport. DIF har defineret ti punkter:

fortsat fra side 5

– ”Der sker simpelthen det, at børnenes ungdomsoprør ikke bare bliver et oprør mod forældrene, men
også et oprør mod sporten,” siger Kristian Henriksen
til TV2 ØST.
DBUs Holdningshæfte

Fairplay for alle

Fodbold skal være sjovt

Væk med resultaterne
Ingen negative tilråb
Hellere 5v5 end 11v11

Fokus på udvikling

Holdninger
& handlinger
– den nye måde at tæn
ke og
spille børne- og ungdom
sfodbold

– fra leg til landshold

6

Sjov følges af udvikling
I landets største forbund, Dansk Boldspil Union, arbejder man også aktivt med at skabe bedre vilkår for
de unge. Forældrenes påvirkning af deres børn er et
af de forhold, de fokuserer på. BUESKYDNING har
talt med Steen Jørgensen, afdelingschef for Børn og
Ungdom hos DBU, om baggrunden for deres indsats
her.
– ”Vi oplevede, at miljøet på banerne – især omkring kampe – var på forældrenes principper. Det var
for resultatorienteret”, fortæller Steen Jørgensen.
Med DBU’s kampagne ”Holdninger og handlinger” , hvor de har defineret en række punkter og
politiker, ønsker de at skabe et andet miljø i børneog ungdomsfodbolden. Hovedpunktet er her, at det
skal være sjovt for børnene, fordi det skaber grobund for god og spirende udvikling. DBU fandt frem
til, at en måde at nå dertil var at fjerne alle resultater
i børnefodbolden (til og med U12-årgangen).
– Vi har fået god respons på, at vi har fjernet resultaterne. Dog er der forældre, som stadig gerne vil
kunne måle børn – eller måske dem selv – mod
andre, siger Steen Jørgensen, og han fortsætter:
– Børnene må naturligvis gerne tale om den enkelte kamp. Om den er vundet eller tabt, men de er
ligeglade med, hvad nummer de bliver i et stævne.
I arbejdet med børnefodbold er DBU blevet helt
sikre på, at det er væsenligt, hvis børnene skal blive i
deres sport, at de skal have et milø, hvor de føler sig
trygge.
Et trygt miljø er en af ingredienserne til sund udvikling, hvad enten vi taler den ene eller den anden
sport.

KØBENHAVNS
BUESKYTTELAUG
INDBYDER TIL

TROLDEJAGT 2010
I GRØNDALCENTERET
VI SKYDER 3 X10 3D-MÅL ( FITA 3D REGLER)
BØRN OG UNGE : LØRDAG DEN 13/11 KL. 10.00 TK KL. 9.30
PRIS 50 KR
SENIOR : SØNDAG DEN 14/11 KL. 10.00 TK KL. 9.30
PRIS 120 KR
ALLE KLASSER ÅBNES VED MIN. 3 DELTAGERE
TILMELDING
BØRN OG UNGE :
BJARKE BENGTSON SMS TIL : 26 13 81 40
SENIOR :
TORBEN ANDERSEN TEL. 61 27 93 37 MAIL : piaogtorben@hotmail.com

Månedens snapshot

De var der også
– og de vandt medalje
Ved en fejltagelse kom alle medaljetagere fra dette års
Danmarkmesterskaber ikke med i sidste nummer af
BUESKYDNING. Det gøres der nu bod på, og BUESKYDNING
ønsker alle tillykke med medaljerne!
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen

Dame senior Barbue
Tatiane B. Christensen, Lavia Odense, guld
Dame senior Langbue
Susanne Julin, Hillerød, guld
Herre senior Langbue
HC Rossau, Hillerød, guld
Tais Julin,Hillerød, sølv
Henning Troelsen, Hillerød, bronze
Dame Fita kadet Langbue
Marian Frandsen, Hillerød, guld
Katarina Jensen, Nordkysten, sølv

Herre Fita kadet Langbue
Tobias Torp, Hillerød, guld
Mads Rømer, Palnatoke, sølv
Compound Dame FITA-kadet
Sarah Sönnichsen, TIK, guld
Ida Frandsen, TIK, sølv
Compund Dame Masters
Rie Ipsen, NOR, guld

Johan Weiss
forfølger sin drøm
Sammen med seks andre rejste Johan Weiss til Kim, Hyung
Taks Archery School i Korea i begyndelsen af september. De
skulle på træningslejr, men da de andre rejste hjem til vante
omgivelser i Danmark efterfulgt 14 dage, stod 22-årige Johan
stadig i Korea. Han blev der for at forfølge sin drøm om at
blive blandt verdens bedste bueskytter.
Tekst: Allan B. Grønkjær Foto: Louise Laursen

Fortsættes på side 10
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Månedens snapshot

Johan Weiss
forfølger sin drøm …

Fortsat fra side 9

Det startede med compound for Johan Weiss i 2000 i Randers, hvor en ven
introducerede bueskydning for ham.
– Jeg synes, det var mega fedt, og jeg blev hurtigt fanget af det. Jeg kan
rigtigt godt lide at man kan få lov til at arbejde med sig selv, og ikke er begrænset af andre – det er mig selv, der sætter grænserne, fortæller han om
tiden dengang og i dag.
I 2005 skiftede han til recurve, og samtidig kom han på EC i Århus. Det
var en stor mulighed for den ambitiøse knægt.
– Det var en unik mulighed, og jeg var meget taknemmelig for, at jeg fik
chancen for at udvikle sig under sådanne omstændigheder. Der var et
kæmpe spring fra klubben i Randers til EC-banen i Århus.
Han benyttede lejligheden til at ændre sine vaner i det daglige liv, så de
passede bedst muligt ind med træning af høj intensitet. Det gav en anden
hverdag, og det kan en masse muligheder, men presset fulgte langsomt med.
– Da jeg startede på elitecenteret i Århus var omstændighederne nogle
helt andre, end de er i dag. Der var 5 herre recurve skytter som trænede
sammen dagligt, sammen med en fuldtidsansat træner. Det er min oplevelse,
at det første år var det nemmeste. Der var ingen forventninger, og udviklingen gik virkelig nemt. Efterfølgende blev tingene stille og roligt mere anspændt i takt med presset frem om OL 2008 steg.

Johan Weiss har rejst med landsholdet flere gange de sidste år, og de bedste
resultater er: en 18. plads ved EM indendørs og en 34. plads ved For OL i 2007.

Forventninger
Det kan synes, at det er et privilegium at være EC-skytte. Hvad det på mange
måder også er, men samtidig ligger der utroligt meget arbejde bag. En stor
hjælp, som Johan udtrykker det, er de specielle midler, der bliver stillet til råFortsættes på side 12
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Den danske trup i Korea. Fra venstre ses Maja Jager, Carina
Christiansen, Louise Laursen, Martin Laursen, Anne Marie Laursen,
Bjarne Laursen, Johan Weiss og en mexikansk skytte.

Fortsat fra side 11

dighed for EC-skytterne. At være eliteatlet betyder også, at der følger mange
forventninger med til ens udvikling og præstationer. Forventninger, der er
brast for flere af de skytter, Johan har delt sin EC-tilværelse sammen med.
Johan overlever endnu – også forventningspresset. Først og fremmest kommer de stærkeste forventningerne inde fra hos Johan. På spørgsmål om ambitioner med og egne forventninger til bueskydning og karriere, svarer han:
– Jeg tænker ikke rigtigt over forventningspresset. Jeg gør altid mit bedste,
og så er det bare at se, hvor langt det rækker. Når det er sagt, så håber jeg,
at jeg kan blive ved med at udvikle mig til, jeg når et rigtigt højt niveau.
Sportsligt er mit umiddelbare mål OL 2012, men i sport ved man aldrig, hvordan tingene udvikler sig.
Lærer af de bedste
Korea dominerer bueskydning i en sådan grad, at de længe har været anerkendt som verdens bedste bueskydningsnation. Det ses også ved antallet af
koreanske trænere, der er ansat som landstrænere hos forbund i hele verden.
Kim, Hyung Tak er en af disse fremragende trænere, og han har opbygget sit
eget center, hvor bueskytter kan komme til Korea for at træne. Det er her, vi
finder Johan. I sit rette element kan man næsten sige. Han virker i hvert fald
til at være yderst tilpas med omgivelserne; en kompetent træner, en træningsdag fra morgen til aften, fremragende træningsfaciliteter og ikke så
meget andet. Han bruger det meste af sin opsparing på opholdet, der varer
frem til slutningen af november. Hvorfor, om man må spørge?
– Først og fremmest på grund af Kim, Hyung Tak. Han har en helt fantastisk teknisk viden, der har været uundværlig for mig og min udvikling, forklarer Johan og uddyber:
Fortsættes på side 14
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regler for lovændringer
1.15 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER

1.15.1 Forslag til lovændringer kan fremsættes af DBSF’s bestyrelse, og nedsatte udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15/11 året før
Forbundsmødet. Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som
dog altid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst.

Fortsat fra side 12

– Opholdet i Korea skulle gerne bruges på at få min teknik til at fungere
bedre, således at jeg har nemmere ved at holde mit niveau fra træning til
konkurrence. Samtidig håber jeg, at opholdet vil give mig lidt mere viden om,
hvorledes jeg skal planlægge den daglige træning, så jeg får mere ud af den.
En ny hverdag
Opholdet i Korea er en ny hverdag for Johan, hvor han kun kan koncentrere
sig om sin træning og konkurrencer. Frem til juni var han gymnasieelev og
fuldtidsatlet, og det kan være en stor mundfuld. I de fire år, han gik på gymnasiet, var hans holdning, at han overholdt først og fremmest sin træning,
derefter kom det almindelige liv. Det var ikke altid så meget tid tilovers, men
det var også være okay. Det var dog en meget anstrengende periode, da træningen fyldte utrolig meget samtidig med, at skole også pressede på.
– Det var absolut ikke en nem kombination, og jeg var ved at give op flere
gange undervejs. Da jeg gik i skole, trænede jeg et sted mellem 30 og 40
timer om ugen, mens jeg gik i skole fra ca. 10-15:15 på hverdagene.
Det er noget nemmere i dag.
– Nu hvor jeg er færdig med skolen træner jeg omkring 50 timer om
ugen. Nogle gange lidt mere.
Bueskydningen havde dog også sine fordele i forbindelse med skolen, især
til eksaminer.
– Jeg synes der kunne overføres erfaringer fra bueskydning til især eksamen. Når man er vant til at være under pres til træning og stævner, er eksamen intet problem.
Det er spændende at se, hvordan Johan udvikler sig under og efter sit
lange ophold i Korea. Selv er han optimistisk for fremtiden.
– Jeg synes mulighederne ser gode ud og jeg håber på at lave nogle rigtig
gode resultater i fremtiden.
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1.15.2 Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 1
1.15.2.1 Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for
at blive behandlet på et forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet.
1.15.2.2 Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag.
Dirigenten og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag.
1.15.2.3 Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog kræves et flertal på 2/3,
når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og ændringer i love (lovkompleksets
afsnit 1).
1.15.3 Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt
besluttes af forbundsmødet.
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert forbundsmøde. Ændringer som nødvendiggøres efter beslutninger i DIF, FITA, og EMAU rettes løbende.
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen, til senere godkendelse på det efterfølgende forbundsmøde.
1.15.4 I tilfælde af et ekstraordinært forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden suppleres med forslag fra DBSF’s bestyrelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og foreninger.
1.15.5 Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være de respektive klubber i
hænde senest uge 1 sammen med øvrige forslag.. Foreninger kan fremkomme med forslag til personvalg
indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer
eventuelt valg.
1.15.5.1 Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst 5 foreninger
er stillere for en kandidat
Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

DBSF
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Et tilfreds Dream Team på banen. Fra venstre mod
højre ses Simon Mikkelsen, Stephan Hansen og
Niklas Friese.

Succesholdet er her
suppleret med træner
Martin Damsbo (yderst th.)

Dream Team

Ethvert idrætsforbund priser sig lykkelig, når de får chancen for
at profilere sig med at have et Dream Team.
Tekst og foto: Knud Christensen, Lyngby Bueskyttelaug

Se blot på vores egne håndboldpiger, guldfireren i
roning eller det amerikanske basketball hold ved OL.
Det skaber stor opmærksomhed og er meget populært i den brede befolkning. Vi må jo konstatere, at
bueskydning ikke har den samme folkelige opbakning som førnævnte idrætsgrene, men alligevel skal
vi være stolte, når vi selv kan fostre et Dream Team.
I løbet af udendørssæsonen i år har det danske
FITA kadet herre compound-hold skudt så flotte resultater internationalt, at de uden tvivl har fortjent at
blive kaldt et Dream Team. Nicklas Friese – Nordkysten,
Stephan Hansen – Nykøbing Falster Bueskyttelaug og
Simon Mikkelsen – Lyngby Bueskyttelaug har med
deres præstationer skabt nogle fantastiske interna
tionale resultater. Aldrig har DBSF haft så stærkt et
team i denne aldersklasse.
Cremen af Europa
Udendørssæsonen 2010 har bestået af to internatio-
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nale stævner, hvor hele Europas ungdomselite har
deltaget. Begge stævner var OL-stævner og blev derfor afholdt på en fast skydeafstand; 60 meter for kadetter og 70 meter for juniorer. Danmark havde heldigvis valgt at stille med mange fantastiske skytter i
både recurve- og compoundklassen, til trods for at
vi, i sammenligning med mange af de andre lande,
er en lilleputnation.
Det første stævne blev afholdt i dagene 18.-22.
maj i Reggio Calabria, Italien. I den indledende skydning skød Nicklas, Stephan og Simon tilsammen 2080.
Det var ny verdensrekord til Danmark – fantastisk.
Holdet fortsatte den gode stil og vandt turneringen.
Ved Europamesterskaberne for ungdom i dagene
13.-17. juli i Winnenden, Tyskland, var der ligeledes
en imponerende stor deltagelse af danske skytter.
Endnu engang billierede Nicklas, Stephan og Simon
med deres skydning. Selvom konkurrencen var utrolig hård – italienerne skød 2077 og russerne tangere-

de den danske verdensrekord på 2080 – så satte
vores skytter det hele på plads og forbedrede deres
egen verdensrekord med hele 9 points, så den nu
lyder på 2089. Ikke nok med det; under finaleskydningen mod hjemmebaneholdet fra Tyskland skød
Danmark imponerende 234 points ud af 240 mulige.
Det var ny verdensrekord endnu engang. Holdet
skød sig hele vejen til finalen, hvor de vandt klart
over italienerne og kunne nu kalde sig Europamestre
for hold.
En stor tak til Martin Damsbo, der fungerede som
træner og formåede med sin store internationale erfaring at frembringe det bedste i de tre skytter.
Individuelt lagde man resultaterne sammen fra de
to stævner og gæt engang, hvem der blev 1, 2 og 3?
Dannebro til tops
Guld til Stephan Hansen, sølv til Simon Mikkelsen og
bronze til Nicklas Friese. Det var en fantastisk for-

nemmelse at se Dannebro gå til tops på alle tre flagstænger.
Disse fantastiske resultater kommer jo ikke ud af
den blå luft. I kraft af en stor satsning fra DBSF samt
det lokale arbejde i klubberne er det lykkedes Danmark at dygtiggøre rigtig mange ungdomsskytter, og
vi kan se frem imod en meget lovende fremtid for
den danske bueskytteelite, både nationalt men ikke
mindst internationalt. Dream Teamet kan især takke
Dan Hansen, Karl-Erik Vang og Henrik Rasmussen for
deres store indsats i klubregi.
Lad os fortsætte det gode arbejde og tage godt
imod de mange nye initiativer, som DBSF barsler
med.
Økonomien er stram, men viljen er stor. Selvom
der kan være delte meninger om, hvordan vi kommer videre, må vi respektere de initiativer som fremkommer – initiativer, som skal ses i lyset af”at ville
gøre det bedste for vores sport”.
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Peter og Michalina Sigil er initiativtagerne til www.bueskolen.dk

Gøngen

DBSF har fået en ny klub, der hører hjemme i Præstø. Det formelle
navn er Præstø Bueskyttelaug - i daglig tale ”Gøngen”. Initiativtagere
er compoundskytterne Michalina og Peter Sigil, der begge
repræsenterer Danmark på landsholdet.
Tekst: Michael Sigil, Gøngen. Foto: Kaj Frandsen

Peter og Michalina Sigil har de sidste par år trænet i
Vordingborg og Nykøbing Falster Bueskyttelaug, men
de besluttede at arbejde videre med udbredelsen af
bueskydning som en bred idræt og faldt for Præstø
som sted for en ny klub, da der er et stort opland for
nye bueskytter. Peter og Michalina har været på
bruttolandsholdet de sidste par år og har tilegnet sig
en masse viden, som de gerne vil give videre, samtidig med at de selv træner 20 timer om ugen.
Michalina Sigil er klubbens chefinstruktør og kommer til at stå for seniorafdelingen og for udviklingen
af skytter, som har potentiale til at skyde på storsamlinger/elite plan. Peter Sigil er klubbens ungdomsinstruktør og kommer til at stå for ungdomsafdelingen
og den ugentlige træning.
Lokal opbakning
Vi som forældre har stået for alt det praktiske med
stiftelsen af Gøngen. Det har naturligvis ikke kunnet
lade sig gøre uden hjælp fra resten af bestyrelsen,
som består af Paul Devine og Frank Emil Olsen, undertegnet og de øvrige unge skytter.
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Klubben tegner inden opstart den 2. oktober 2010 i
alt 21 medlemmer, og hvad kan det så bliver til efter,
vi har holdt åbent hus den 2. oktober, kan vi kun
gisne om. Det er instruktørernes opfattelse, at vi runder 40 medlemmer inden årsskiftet.
Havde det ikke været for den lokale Møns Bank,
ville det været svært at skaffe den fornødne økonomi til indgåelse af lejemål på vores indendørs lokaler.
Vordingborg kommune kunne desværre ikke tilbyde
os lokaler i Præstø, så vi måtte selv på banen for at
finde lokalerne på Gl. Rosagervej 15 i Præstø. Kommunen giver naturligvis det i henhold til lovgivningen
fastlagte tilskud.
I mediernes søgelys fra start
En ny klub har brug for at komme i avisspalterne i
de lokale aviser, og det er lykkedes. Vi bringer her en
artikel fra Ugebladet Sydsjælland den 20. september
2010:
Søskendeparret Michalina og Peter Sigil, der gennem de sidste par år har opnået flotte resultater i
Danmark og i udlandet, har taget initiativ til en helt
ny bueskytteklub i Præstø.

Klubben kommer til at hedde ”Præstø Bueskyttelaug” – i daglig tale ”Gøngen” – og skal tilgodese
bredden i bueskydning. Målet er at udbrede bueskydning i Præstø og omegn for børn og voksne i et
hyggeligt klubmiljø.
– Vi vil forsat køre elitetræning to gange om ugen.
Derudover vil vi i samarbejde med bestyrelsen stå for
den daglige træning, fortæller 18-årige Michalina
Sigil, der bliver chefinstruktør og tager sig af de
voksne skytter i klubben, mens Peter Sigil vil tage sig
af ungdoms-skytterne.
Stor forhåndsinteresse
Søskendeparret, der til dagligt bor i Mern, har fået
opbakning til projektet af deres forældre, der sammen med en øvrig forældregruppe har stået for alt
det praktiske omkring opstarten. Klubben har haft
stiftende generalforsamling, hvor alle formaliteter er
kommet på plads, og medlemsskaren tæller allerede
20 personer inden opstarten – forventeligt 40 til 50
medlemmer inden årsskiftet.
Rammerne for den nye forening bliver en nyindrettet skydehal på Gl. Rosagervej 15 i Præstø. Famili-

en Sigil bor ellers i Mern, men massiv efterspørgsel
fra Præstø-borgere overbeviste familien om, at det
var her, de skulle etablere den nye forening.
– Ejeren af den gamle regnecentral i Præstø har
været meget interesseret i vores projekt, og vi har
efter forhandlinger fået skabt de perfekte rammer
for en indendørs skydehal, fortæller Michalina Sigil,
der desuden glæder sig over, at også Møns Bank i
Præstø har givet stor opbakning til projektet.
Skydehallen bliver på 11 gange 30 meter, og selvom der lige nu stadig er et par hængepartier, lover
søskendeparrets far, Michael Sigil, der er involveret i
alt det praktiske omkring projektet, at alt nok skal
komme på plads inden den officielle opstart. Foreningen inviterer til åbent hus lørdag 2. oktober fra
klokken 10 til 14 i lokalerne Gl. Rosagervej, hvor alle
er velkomne til at kigge forbi og prøve at skyde med
bue og pil.
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Idræt og byliv

Behold
tilskuddet
fra k børneattesten!
Hus
kommunen

Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17
Ørestadsselskabet
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
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Af Allan B. Grønkjær

Indimellem kommer der ændringer, som det er nødvendigt, at klubberne er opmærksomme på. I dette
tilfælde gælder det en lovændring fra Folketinget fra
årsskiftet. Som sådan ikke en nyhed, men det er
værd at gøre opmærksom på alligevel. Således også
hos DIF, der sætter fokus på sagen under overskriften ”Lovændring kan fjerne kommunale tilskud og
faciliteter fra foreningerne”. Jakob Draminsky fra
DIF’s kommunikation udlægger det som følger:
Alle idrætsforeninger – også voksenforeninger –
skal underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Ellers fjerner kommunen sine tilskud og
faciliteter fra idrætsforeningen.
Alle idrætsforeninger har pligt til at underskrive en
erklæring om indhentelse af børneattester. Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder
idrætsaktiviteter for voksne. Erklæringen er konsekvensen af en lovændring, som Folketinget vedtog
ved årsskiftet. Hvis erklæringen ikke underskrives,
skal kommunen undlade at yde tilskud og anvise
idrætsfaciliteter til foreningen. Lovændringen er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle overgreb
mod børn.
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Din forening vil derfor modtage erklæringen fra
kommunen. Erklæringen skal underskrives og returneres til kommunen.
Hvad skal voksenidrætsforeninger
foretage sig?
Foreninger, der udelukkende tilbyder idræt til personer fra 15 år og opefter, skal én gang om året underskrive erklæringen og sende den til den kommune, som foreningen hører under. Når dette er gjort,
er loven overholdt.
Ved at underskrive erklæringen giver foreningen
sit samtykke på, at den vil indhente børneattester på
trænere og lederne, hvis foreningen begynder at tilbyde idrætsaktiviteter til børn under 15 år.
Hvad skal børne- og
ungeidrætsforeninger foretage sig?
Foreninger, der tilbyder idræt til børn under 15 år, er
forpligtet til at indhente børneattester, når foreningen tilknytter personer, som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det har været et
lovkrav siden 2005. Det nye er, at foreningerne én

gang om året også skal underskrive og sende en erklæring til kommunen om, at foreningen nu har indhentet børneattesterne. Når børneattesterne er indhentet, og erklæringen er underskrevet og indsendt,
er loven overholdt.
Bryder din forening loven?
Flere idrætsforeninger, der tilbyder børneidræt, indhenter ikke børneattester og begrunder lovbruddet
med, at de kender trænerne og lederne på forhånd.
Den begrundelse accepteres ikke. Loven skal overholdes, og erfaringerne viser netop, at en lang række

sager om seksuelle krænkelser i idrætsverdenen vedrører vellidte trænere med lang anciennitet i idrætsforeningen. Brydes loven, kan foreningen imødese
sanktioner.
Det skal fortsat være trygt for børn at færdes i
idrætsforeninger, og forældre skal have tillid til, at
idrætsforeningerne er sikre steder for deres børn. Så
husk børneattesten – ellers bryder din forening
loven.
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STÆVNEkalenderen

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

OKTOBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
1.-3.
3.
5.-10.
9.
10.
23.-24.
31.

Izmir, Tyrkiet
Egebjerg Bakker, Sydfyn
Alghero, Sassari, Italien
Roskilde
Uggeløse Skov
Holland
Taastrup Idræts Haller

EMAU
Ulbølle
EMAU
Roskilde Bskl.
Københavns Bskl.
Holland
TIK

European Clubteams Cup
FM 3D – Åbent for alle		
EM 3D
Mammutjagten – Ungdomsstævne
Langsø-runden
Face2Face - Ungdom
Buernes By - 8/12/18 m FITA

NOVEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
6.
6.
13.
14.
26.-28.
27.

Idrætscenter Vest, Holstebro
Lyngby Hallen
Grøndalscentret, København
DGI Huset, Vejle
Amsterdam, Holland
Elro Arena – Randers

Holstebro Bsk.
Lyngby Bskl.
Københavns Bueskyttelaug
Vejle Bskl.
Holland
Randers Bskl.

FITA 18 m
Ungdomsstævne
Troldejagten
FITA 18 m
Face2Face
FITA 18/12/8 m

DECEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
4.
5.

Sorø-hallen
Århus

Opråb
Hvad er en god nyhed? Jo, det er det, der sker ude hos jer. To af artiklerne i dette nummer af BUESKYDNING er eksempler på, at der er medlemmer af DBSF, der ønsker at dele
det, de mener, er en god historie med resten af jer. De omtalte artikler er om det unge
dream team og om den nye klub i Præstø.
Jeg sender hermed en opfordring til alle om at indsende indlæg til både blad og hjemmeside. Du er velkommen til at kontate mig med dit forslag til en artikel i bladet, inden
du skriver og sender den ind. Både for at høre om der er plads i bladet, om jeg kan hjælpe med at forfatte artiklen (hvad jeg gerne vil), om der er en speciel vinkel på historien,
der kunne være mere interessant end andre osv.
I kan fange mig på bladet@dbsf.dk eller på telefonnummer 41 81 31 71.
Gode hilsner
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING
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Finalestævne for ungdom
12/8m Ungdomsstævne

Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

BUESKYDNING og DBSF ønsker at høre din historie!
For at have en god hjemmeside (www.dbsf.dk) og et godt blad er det vigtigt holde dem
begge opdateret. For især BUESKYDNING betyder det, at vi gerne vil have gode nyheder
og artikler at vælge i mellem.

Sorø Bueskyttelaug
Århus Bueskyttelaug

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

DBSFs BESTYRELSE
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

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 ...

