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VI RYKKER INDEN DØRE 

Kulden og det våde vejr har allerede været her længe. 
Det er ikke længere tid til bueskydning under åben 
himmel. I stedet foregår det nu inden for i varmen. 
Udstyret skal tilpasses en anden afstand, og øjnene 
skal ikke kigge så langt efter pilene de næste måne-
der. Stævnekalenderen byder på mange indendørs-
stævner, og det bliver spændende at høre fra jer, 
hvordan de er gået.  
 
I dette nummer af BUESKYDNING kan I læse om et 
nordisk initiativ på ungdomsfronten. I får også en 
eftertænksom beretning fra en storsamling, et indblik 
i VM’s danske historie og ikke mindst en god indfø-
ring i, hvilke glæder der følger med, når man arbejder 
som frivillig dommer i DBSF. 

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
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Recurve håndsektioner:
SF Archery Premium  975 kr.
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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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 VM i DanMark
Del 1
BUESKYDNING bringer her 1. del om historien bag  
det første udendørs VM på dansk grund. 
TEKST: HOLGER KüRSTEIN, RØNNE BUESKYTTE LAUG. FOTO: PRIVAT SAMT FITA

Det var selvfølgelig med interesse, at jeg på DBSF´s 
hjemmeside læste om intentionerne om at ansøge 
om VM 2015 i København. Det gjorde det naturligvis 
ikke mindre interessant, at det var på opfordring af 
SportEvent Danmark og Wonderful Copenhagen 
efter den succesrige afvikling af World Cup-finalen 
forrige år, og dermed ikke mindst at det bliver uden 
omkostninger for DBSF.  Lad os alle håbe, at det bli-
ver en realitet. 

DANSK vm-hISToRIE
Som interesseret i bueskydningens historie – og ikke 
mindst den danske – kom jeg til at tænke på, hvor 
længe det var siden, man sidst skød udendørs VM 
her i landet. I 2015 vil det være 65 år siden, man 
sidst afholdt verdensmesterskabet i København. I det 
der dengang hed Idrætsparken. Fodboldfolket over-
lod grønsværen til bueskytterne fem dage i juli 
måned 1950.

Jeg begyndte at grave i annalerne for at finde ud 
af, hvordan det VM kom i stand, og hvordan det gik. 
I forvejen kendte jeg en del til begivenheden, al den 
stund at en af vore egne skytter Per Frederiksen ud-
gjorde en tredjedel af det danske herrehold, som 
vandt holdskydningen. En begivenhed, som udgør 
en stor del af Rønne Bueskytte Laugs ældre historie.

DANmARK moD SvERIGE
Idéen om VM i København 1950 kom faktisk også 
efter en opfordring udefra.

Umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning og 
efter de fleste tyskere havde forladt landet, havde 
man i august 1945 indbudt til det hidtil første inter-

nationale bueskyttestævne på dansk grund. En 
landskamp mod svenskerne.

 Man var stolte over at kunne præsentere den tid-
ligere svenske verdensmester fra Prag 1936, ingeniør 
og filmfotograf Emil Heilborn. Pressens Radioavis´ 
populære sportsredaktør Gunnar Nu-Hansen havde 
lovet at stille op som speaker. 

Desværre kunne den svenske ”ordførende” for 
det svenske forbund ikke være til stede. I stedet for 
kom næstformanden, disponent Gille som holdkap-
tajn. Hr. Gille var desuden chef for fremstillingen af 
de den gang berømte svenske stålbuer, ”Seefab”.

 Det har formentlig ikke gjort den landskamp mod 
svensken mindre interessant. Hr. Gille overrakte 
under den efterfølgende banket et par stålbuer og et 
sæt aluminiumspile til de bedste danske skytter, hvil-
ket vakte stor begejstring.

Man skal tænke på, at tiden den gang var en helt 
anden. Europa lå i ruiner efter krigen, og riget fatte-
des penge. Der var importforbud på alle varer, og 
sportsrekvisitter kom ikke i første række. Så kontak-
ten til en buefabrikant har formentlig været guld 
værd. Svenskerne vandt i øvrigt landskampen. 
Herom måske en anden gang  …

SvENSK opfoRDRING TIL DANSK vm
Hr. Gille udtrykte stor tilfredshed med arrangemen-
tet, som havde været det bedste bueskyttestævne, 
han indtil nu havde overværet. Han mente, at ingen 
nation ville være mere kvalificeret end danskerne til i 

DET SAMLEDE DANSKE VM-HOLD I 1947

foRTSæTTES pÅ SIDE 6
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1946 at arrangere det første VM efter krigen. Han 
ville 

– [ …] lade en meddelelse gå til det internationale 
bueskytteforbunds sekretær i Frankrig, om at Sverige 
indstiller Danmark til det fornemme arrangement, og 
Hr. Gille mener, der ikke vil være tvivl om, at Dan-
mark får det – ikke mindst når han vedlægger moti-
veringen. (Citat fra BUESKYDNING september 1945).

SÅ LET GIK DET DoG IKKE!
I januar 1946 er man klar over, at det ikke bliver i 
Danmark VM skal afholdes.

I en nytårsartikel i BUESKYDNING januar 1946 af 
formanden Paul Nielsen hedder det blandt andet:

– Som man vil erindre blev der fra svensk side rejst 
forslag om at afholde verdensmesterskaberne 1946 i 
København. Men dels har man fra engelsk side fore-
slået Sverige, som aldrig tidligere har haft dette ar-
rangement, og dels disponerer vi endnu ikke over så 
mange hjælpere, der kan afse så megen tid, som 
forberedelserne af et så stort arrangement kræver. 
Endelig skal et landsforbund – jfr. de internationale 
regler – have været medlem af den internationale or-
ganisation i mindst to år, før det kan få overdraget 
arrangementet af VM. DBSF blev optaget i FITA 1946 
ved den første kongres efter krigen. 

VM 1946 var – som skrevet – det første VM efter 
krigen og blev afholdt i Stockholm. De fem foregå-
ende år havde det været umuligt at arrangere et så-
dant mesterskab. Det sidste havde været i Oslo, den 
31. august – 5. september 1939.  

DANSK INDfLYDELSE I fITA
På FITA’s kongres i forbindelse med VM i Stockholm 
1946, hvor England, Polen, Frankrig, Belgien, Sveri-
ge, Tjekkoslovakiet og Danmark var repræsenteret, 
blev den danske formand for DBSF, Poul Nielsen 
valgt som 1. vicepræsident.

På kongressen blev blandt andet det årlige kontin-
gentet til FITA sat til 100 svenske kr. Fra dansk side 
blev et forslag om standardisering af farverne på an-
sigterne – da man ofte kom ud for varierende kulø-
rer ved de forskellige konkurrencer – taget ad 
notam. FITA ville senere komme med forslag til auto-
riserede farver.

Senere blev Danmark foreslået som værtsland for 
næste års VM og kongres, men man afslog med tak. 

Tiden var formentlig endnu ikke inde til et så stort 
arrangement. Tjekkoslovakiet tilbød derefter at ar-
rangere VM i 1947, hvilket blev modtaget med ak-
klamation.

vERDENS BEDSTE I 1946
VM i Stockholm 1946 en stor succes for de danske 
farver. Einar Tang-Holbæk, Hørsholm Bueskyttelaug 
blev VM-champion foran den senere firedobbelte 
verdensmester (1947-1950) Hans Deutgen fra Sveri-
ge. Derudover vandt de danske skytter også herrer-
nes holdmesterskab. Holdet bestod foruden Tang-
Holbæk af Ove Hansen og Sigfred Smed, begge fra 
Københavns Bueskyttelaug.

Tang Holbæk skød 2577 point, 129 point foran 
svenskeren. Det danske hold nåede 7300 point foran 
Tjekkoslovakiet på 2. pladsen med 7177 point. 

Bedste danske kvinde blev frk. Ellen Svendsen fra 
Frederikshavn på en syvendeplads. Mens frk. Svend-

sen var eneste danske kvinde, var der i alt 12 danske 
herrer, som deltog. Nu var der jo heller ikke så langt 
til Sverige, og det er formentlig en forklaring på det 
høje antal danske deltagere. 

Desværre har det ikke været muligt at finde et 
foto af det vindende herrehold.

Programmet, man skød, var den dobbelte lang- og 
kort runde, som beskrevet i den forrige artikel om 
bueskydning anno 1948 i septembernummeret. Først 
i 1957 ved VM i Prag blev FITA-runden, som vi ken-
der den i dag, introduceret.

DANSK vm vEDTAGET
Bestemmelsen om at Danmark skulle arrangere VM i 
1950, blev endelig konfirmeret året efter ved kon-
gressen og VM i Prag 1947.

På kongressen fremførte præsidenten, M. Poul De-
mare, Frankrig blandt andet bestræbelserne på at få 
bueskydning optaget på det olympiske program. 

Desværre havde det vist sig umuligt at komme på ta-
lefod med den Olympiske Komite. Englænderne, 
som skulle stå for OL i 1948, havde ligeledes gjort alt 
for at få bueskydningen optaget, men komitéen 
havde vist sig meget stejl og vanskelig. En årsag her-
til, som man hviskede om i krogene, kunne være, at 
VM blev afholdt i den selv samme by samtidig med 
OL. Et forhold FITA derfor selv kom til at bøde for i 
manglende pressedækning. OL var trods alt så 
meget større.

Som nogen vil vide, skulle man helt hen til OL i 
München 1972 før det lykkedes, at få bueskydning 
på OL-programmet.

Den danske formand, Poul Nielsen stillede forslag 
om, at VM kun skulle afholdes hvert andet år grun-
det pengemidlerne i Danmark var mere end små. 
Desuden mente han, at VM i realiteten indskrænke-
de sig til et europamesterskab, idet man aldrig så 
amerikanerne. Forslaget vandt støtte fra Sverige og 
Norge. Men da Frankrig oplyste, at man i 1949 godt 
ville have lov til at arrangere VM i anledning af det 
franske forbunds 50 års fødselsdag, trak Danmark sit 
forslag. Mod til gengæld at få tildelt VM i 1950. 
Hvilket blev modtaget til alles tilfredshed.

De danske skytters flotte resultater havde for-
mentlig sin positive indvirkning på beslutningen om, 
at Danmark fik overladt VM 1950. Blandt andet 
satte de danske kvinder denne gang trumf på og 
gentog herrernes bedrift fra året før. Holdet bestod 
af Astrid Troelsen, Næstved, Birgit Jensen, Frederiks-
sund og Lulla Lohmann Rasmussen, Pilen Odense. 
De damer scorede 5647 point foran Frankrig med 
5261 point. En suveræn sejr.

Einar T.Holbæk måtte denne gang ”nøjes” med 
fjerdepladsen, og herreholdet blev ”kun” nr. to efter 
Tjekkerne. Hvilket i BUESKYDNING i referatet fra VM 
blev til: ”De danske damer reddede æren …”

I bestyrelsens beretning ved forbundsmødet ved 
det efterfølgende DM hed det: 

– De klimatiske forhold var for stort et handicap 
for træpilene, der i den stærke varme blev ganske 
uberegnelige, hvilket en sagkyndig kommission var 
kommet til – som den eneste plausible forklaring.

Ja, der er jo som regel en forklaring på alt  …

foRTSAT fRA SIDE 5

EINAR TANG-HOLBÆK, VERDENSMESTER 1946 DEN FIREDOBBELTE SVENSKE VERDENSMESTER, 
HANS DEUGTHEN
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Månedens snapshot

SpænDenDe
lærerigt
uDforDrenDe
De tre ord – spændende, lærerigt og udfordrende – beskriver 
dommerarbejdet i dansk bueskydning. BUESKYDNING bringer her et 
portræt af en ildsjæl. Lis Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug, fungerer 
som dommer i DBSF, og nyder hvert sekund af opgaverne. 
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: FLEMMING SKJOLDBORG

Siden 2008 har 47-årige Lis Lassen været dommer i DBSF-regi. Det er en dej-
lig udfordring, og hun bruger det meste af sin fritid på bueskydning. BUE-
SKYDNING har sat sig for at finde frem til, hvorfor Lis Lassen bruger de fleste 
weekender på at hjælpe andre. Umiddelbart lyder svaret fra hende:

– Jeg synes, det er spændende at være med til at et stævne glider, og at 
alle – både skytter, forældre og tilskuere – får et godt stævne.

Lis Lassen er aktiv skytte i Sønderborg Bueskyttelaug. Her bestrider hun 
også posten som kasserer. Vejen ind i bueskydning fandt hun gradvist i takt 
med, at hendes mand og to sønner blev fanget af sporten i 2003. Hendes 
mand, Hans Lassen, og sønnen, Rune Lassen, skyder endnu. Hun tog selv 
buen i hånden for fire år siden. Hun skyder mest recurve men har også en 
langbue. Sammen med familien træner hun mindst to gange om ugen.

BUESKYDNING fANGER
Det var altså en løbende overgang fra opbakkende hustru og mor til aktiv 
skytte og så dommergerningen. Hun er fanget af bueskydning. Hun oplever, 
at alle hjælper alle i bueskydning, både elite og uøvede, og det er et stort 
plus. Derudover giver sporten en udfordrende dimension i fritiden. 

– Jeg kan godt lide, at man konkurrerer lige så meget med sig selv som 
konkurrenterne, fortæller Lis Lassen. Derudover er sporten god, når der brug 
for at koble af fra arbejdet. Hvis man ikke koncentrerer sig om skydningen, 
vil det ikke lykkes. 

Lis Lassen er uddannet social og sundhedsassistent, og i dag arbejder hun 
som daglig leder for plejepersonalet på Sønderborg kommunes mindste ple-
jehjem, Sundeved Ældrecenter. Hun er så heldig, at hun stort set selv kan til-
rettelægge sin arbejdstid og næsten altid har weekendfri. Arbejdet som leder 
betyder,  at Lis Lassen er vant til at træffe hurtige beslutninger, hvilket er en 
god og nødvendig egenskab som dommer også. 

foRTSæTTES pÅ SIDE 10



– Jeg har nogle gange i dommergerningen været glad for min arbejdserfa-
ring med en del kommunikation, da ikke alle er lige tilfredse med de afgørel-
ser, vi som dommere træffer, som Lis Lassen forklarer det. 

I bueskydning sætter hun stor pris på de erfaringer, hun kan tage med sig 
til sit arbejde. Hun fremhæver evnen til at fokusere og sætte mål, og de 
egenskaber prøver hun at videregive til sine medarbejdere i dagligdagen med 
vores beboere.

UNDER ovERfLADEN pÅ SpoRTEN
– Jeg valgte at uddanne mig til dommer, fordi det kunne være spændende 

med mere viden om sporten, og så kunne jeg godt tænke mig at være aktiv 
under stævner uden at være skytte. 

Lis Lassen ridser baggrunden for sin dommeruddannelse op. Hun var på 
Dommerkursus i 2008, men uddannelsen stopper som sådan ikke her. 

– Jeg synes, jeg udvikler mig som dommer, når jeg er ude til stævner. 
Dommerne imellem har vi mange konstruktive diskussioner om emner, vi ser 
eller hører om under stævnet.  Vi bruger derfor ofte vores lovkompleks som 
opslagsværk. Derfor er det også vigtig at følge med, når der efter forbunds-
mødet er kommet lovændringer. Derudover følger jeg med på FITA´s hjem-
meside, blandt andet Judges Newsletter.

At være dommer i DBSF giver mulighed for at komme ud til en masse 
stævner. Både store og små. Lis Lassen nævner NUM 2010 og DM for senio-
rer som de største oplevelser. De giver udfordringer, fordi en dommer her 
kommer ud for situationer og spørgsmål, som ikke så hyppigt dukker op til 
almindelige stævner. Hun foretrækker udendørsstævner, hvor der bliver skudt 
i både sol, regn og blæst. 

 – Det er spændende at se de udfordringer, de betingelser giver skytterne.
Lis Lassen arbejder hele tiden på at blive en dygtigere dommer. Det er den 

praktiske erfaring, der tæller. 
– Jeg har kun været dommer på et enkelt feltstævne, så det er absolut 

noget jeg mangler at få mere praktisk erfaring i, som hun fortæller. 

Månedens snapshot

liS laSSen 
SpænDenDe, lærerigt, 
uDforDrenDe …

foRTSæTTES pÅ SIDE 12

LIS LASSEN (TH) SES HER PÅ NORDISK DOMMERMØDE I 2009.
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Månedens snapshot

foRTSAT fRA SIDE 11

liS laSSen 
SpænDenDe, lærerigt, 
uDforDrenDe …
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Flere dommere ønskes

DBSF vil gerne have flere dommere, og du er velkommen på næste 

Dommerkursus. Lis Lassen giver her sit bud på, hvordan vi får flere dom-

mere: 
– Jeg tror, det er vigtig at fortælle, at vi som dommere får en indsigt 

og viden om forskellige buetyper, regler, stævneafvikling, banegodken-

delse, lovændringer m.m. Dommerarbejde er ikke kun at gå frem og til-

bage under et stævne og vurdere pile. 

For mig personligt giver det stor tilfredshed at være dommer, da det 

også giver fælles oplevelser med familien. Vi oplever et stævne fra hver 

vores vinkel, og det giver mange gode drøftelser i familien efter stæv-

net. I det daglige i klubben bruger jeg meget min viden om regler og 

sikkerhed til at undervise klubmedlemmerne i de forskellige emner.

en typisk dag som dommer

Lis Lassen fortæller her om en dag som dommer:

– Dommerne mødes normalt 45-60 min før stævnestart, hvor vi tjek-

ker afstande – både sikkerhedsafstande og skydeafstande samt om den 

generelle sikkerhed er i orden. Vi tjekker også, måtter, opsætning og 

størrelser på ansigter. Vi sørger også for, at lys og lyd virker og er rigtig 

indstillet.
Når stævnet går i gang, holder vi øje med, at regler og sikkerhed 

overholdes, samt at der ikke bliver skudt efter tid. Vi svarer på spørgs-

mål undervejs fra både skytter og trænere samt eventuelt tilskuere. 

Overordnet sørger vi for, at det hele foregår efter fair play.

Undervejs drøfter vi forskellige bueskydningsspørgsmål dommerne 

imellem.  Når skydningen er afsluttet, begynder vores sidste opgave. Vi 

skal nemlig lave stævnerapporten.
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I weekenden den 15. – 17. oktober deltog 13 ung-
domsskytter fra bruttolandsholdet samt træner Mar-
tin Damsbo og holdleder Dan Hansen i en nordisk 
træningssamling i Sverige. Sammen med skytter fra 
Norge og Sverige tilbragte de weekenden i bueklub-
ben Lindome, lige udenfor Göteborg. De har her et 
fantastisk anlæg, hvor der både er feltbane, mange 
90 meter baner og 15 indendørs baner samt meget 
plads til afslapning og hygge! 

Den nordiske fællessamling er et nyt tiltag, som 
blev bestemt på det Nordiske møde i februar, og nu 
skulle det afprøves. Som vært skulle Sverige også stå 
for det praktiske arbejde med gennemførelsen af 
træningssamlingen. De havde indkaldt Sportschef, 
Tomas Johansson, mentaltræner i form af Leif Jans-
son, tidligere Generelsekretær og trimningsekspert 

ungDoMSSkytter til 
træningSSaMling i SVerige
TEKST OG FOTO: DAN HANSEN

Göran Bjerendal og leder af Sveriges handicaplands-
hold, Gullimar Åkerlund så den faglige ekspertise 
skulle være i orden.

Efter ankomst og spisning fredag aften, var der 
skydning, og skytter kunne gøre opmærksom på, om 
de havde særlige ønsker, der skulle kigges på. Lør-
dag morgen kl. 8.30 var alle klar på banerne igen. 
Der blev talt point for 30 pile, som senere dannede 
grundlag for holdsammensætningen til holdskyd-
ning. Ved frokosten skulle vi også fejre en fødselar, 
for Claes Stilou fra TIK blev 18 år, så der var flag på 
bordene og lys i ”lagkagen”. 

Efter frokost blev skytterne delt i to grupper. Først 
var vi til foredrag om mental træning, hvor Leif Jans-
son blandt andet gennemgik diverse undersøgelser 
af forskellige idrætsudøvere, hvor det var tydeligt at 

se, hvad træning og koncentration gør ved blandt 
andet bueskytters psyke under for eksempel. finale-
skydning. Han kom derefter med gode tips til skyt-
ternes egen mentaltræning. Så byttede grupperne, 
og nu skulle skytterne filmes med højhastighedska-
mera. Disse optagelser blev gennemgået søndag for-
middag af Göran Bjerendal. Lørdag var der også 
holdskydning, hvor holdene blev inddelt, så alle hold 
ca. havde det samme gennemsnit. Det betød, at alle 
blev blandet sammen, og der kunne komme snak på 
tværs af landene. 

Efter trimningsgennemgang om søndagen skød 
og skrev Danmark endnu 30 pile ned, og vi må sige, 
at selv om indendørssæsonen endnu kun lige er star-
tet, var det rigtig gode resultater, som lover godt for 
sæsonen. Herefter pakkede vi sammen, så vi var klar 

til at tage af sted straks efter frokost. Det var en rig-
tig god weekend, hvor alle fik skudt mange pile, fik 
gennemgået deres udstyr og fik masser af andre 
input. Det vil være godt at fortsætte samarbejdet, 
men den beslutning ligger hos de nordiske ledere. 
Fra dansk side er der forskellige ændringer, vi kunne 
ønske os, da vi blandt andet ser udfordringer om-
kring sprog. Flere af de unge skytter havde svært ved 
at forstå 100 %, når der blev givet informationer på 
svensk og engelsk. Et nordisk samarbejde vil også 
betyde rejser over store afstande, og det gør trans-
porten dyr. Uanset vil et fremtidig samarbejde – hvis 
det arrangeres og ledes efter alle kunsten regler – 
dog kunne være en god og lærerig oplevelse for alle, 
der deltager. 

15



Bj
Manuel Abalos, TIK, guld
Kenneth Bendtsen, HimBuLa, sølv
Claus Mouritzen Broby, bronze

DKB
Victoria Skjemstad, Haderslev, 
guld

DKC
Astrid K. Kirkeby, Herning, guld
Amalie Westh, Ulbølle, sølv 

DmCR
Josefine Edelberg, Viking, guld

DmNC
Katja Ree Møller, Sorø, guld

DmNR
Signe Sloth Csikos, Nr. Snede, 
guld

DSB
Kamilla Kamp Paaby, KBL, guld
Tatiana B. Christiansen, Lavia, sølv  

DSC
Tove Nielsen, Vejen, guld
Anette Feddersen, Ribe, sølv

DSL
Josefine de Roepstorff, KBL, guld
Jeanette Lefevre Jensen, Sorø, sølv

hfjB
Carsten Jensen, Haderslev, guld

hfjC
Roar Brummer, Cobk, guld

hfKC
Jimmy B. Jensen, Frederiksværk, 
guld

hKB
Mike Therkildsen, Haderslev, guld

hKC
Daniel Nielsen, Nr. Snede, guld
Jens Jørgensen, Sorø, sølv 

hKL
Peter From, Haderslev, guld
Nikolaj Therkildsen, Haderslev, 
sølv

hKR
Thomas Weltz, Viking, guld
Peter Egestad, Frederiksværk, sølv
Martin Chr. Skovgård, Roskilde, 
bronze

hmAC
Arne J. Nielsen, Vejen, guld
Peder Nielsen, Nr. Snede, sølv
3 Bo Nielsen, Nr. Snede, bronze

hmAL
Kent Jeppesen, Aarhus, guld
Benny Henriksen, Viking, sølv 

hmCB
Mathias Høeg Rasmussen, Her-
ning, guld

hmCC
Marcus Sehested, Vordingborg, 
guld
Casper Tønnesen, Faverskov, sølv
Jacob Sloth Csikos, Nr. Snede, 
bronze

hmCL
Alexander Bretlau, Hillerød, guld
Jacob Ballegaard, Sorø, sølv
Christian Ballegaard, Sorø, bronze

hmCR
Nikolai M. Olsen, Frederiksværk, 
guld

hmNB
Jakob Lefevre Jensen, Sorø, guld
Johan Kristensen Haderslev, sølv
Andreas Søborg Gabel, Sorø, 
bronze

hmNC
Thor Kamp Opstrup, Ulbølle, guld
Johannes Bager Libach, HimBuLa, 
sølv
Jens Teuchler, Ribe, bronze

hmNL
Ludvig Rossau, Hillerød, guld
Carl Johan R. Bundsgaard, Hille-
rød, sølv
Mads Bangsborg, Hillerød, bronze

hmNR
Mathias Kristensen, Frederiks-
værk, guld
Kasper Munch Jensen, Palnatoke, 
sølv 

hSB
Torben Cramer, Lyngby, guld
Thomas Møllemann, Nr. Snede, 
sølv
Torben Henkel, KBL, bronze

hSC
Jesper Hansen, Roskilde, guld
Jozsef Csikos, Viking, sølv
Karsten Nielsen, Vejen, bronze

hSL
Stig Fisker, Aarhus, guld 
Steen Rasmussen, Frederiksværk, 
sølv 
Bent Bjerregaard, Nykøbing F, 
bronze

hSR
Daniel Jensen, Viking, guld
Søren Plougmand, Faverskov, sølv 

 DM i 3D
Søndag den 12. september afholdt Bueskyttelauget Viking  
årets DM i 3D. Da dagen var omme, var de nye danske mestre fundet, 
og BUESKYDNING ønsker alle stort tillykke!
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Jeg står og banker på en af ruderne ind til gymna-
stiksalen på Asgårdskolen i Køge. Døren er låst, og 
jeg prøver at signalere, at nogen skal lukke mig ind. 
Endelig kommer Søren grinene ud og siger:

– Sesam, luk dig op! 
Det er en koncentreret stemning, der fylder gym-

nastiksalen. De unge skytter er lige gået i gang med 
at skyde en slags finaleskydning, hvor den, der får 
flest points, går videre, og den anden er færdig. Dog 
er presset ikke helt så stort i dag, for dem, der taber, 
får lov at skyde videre alligevel for træningens skyld.

DISCIpLIN oG Sjov
Mens skytterne skyder, tænker jeg tilbage på, hvor-
dan det var, da jeg selv var med på storsamlingerne. 
Trænerne dengang hed Mogens Lie og Majbritt 
Degn. Jeg blev inviteret, da samlingerne foregik i Tå-
strup, og dengang var der en noget hårdere disci-
plin, end der er i dag. Hvis vi ikke var klar til morgen-
løb præcis kl. 07 lørdag og søndag morgen, var der 
ekstra runder, og hvis vi ikke lå i vores soveposer og 

StorSaMling ØSt
Katrine Gammelmark, 18 år, tager dig med på besøg hos 
Storsamling Øst, mens hun tænker tilbage på den tid, hvor hun 
selv deltog i samlingerne. 
TEKST OG FOTO: KATRINE GAMMELMARK

var stille præcis kl. 22 fredag og lørdag aften, var der 
aftenløbetur i nattøj for ALLE skytterne. Selvom disci-
plinen var hård, havde vi det altid sjovt. Jeg tror helt 
klart, at det har været med til at fremme det sam-
menhold, der var mellem skytterne, og vi lærte altid 
meget.

NYE TRæNERE, NYT foKUS
I dag er det Søren Ipsen og Jesper Larsen, der er træ-
nere, og der bliver lagt en del mere vægt på mental-
træning, som også er en vigtig del af bueskydnin-
gen. Nogle idéer er bevaret: For eksempel  er der 
stadig løb hver morgen, og der er stadig et godt 
sammenhold mellem skytterne, men da det er nye 
trænere, er det også anderledes samlinger.

Jeg spørger Søren, hvorfor han bruger så meget 
tid på samlingerne. Hans første reaktion er, at han 
synes, det er et hårdt spørgsmål at stille. 

Formål:  
At udbrede større viden til ungdomsskytterne og 
hjælpe de forskellige klubber med redskaber til selv 
at udvikle sig videre. Og forberede skytterne til 
kraftcenter, bruttolandsholdet og internationale 
stævner. De individuelle skytte lærer at tage ansvar 
for deres egen træning. Der bliver lagt meget vægt 
på den mentale og tekniske del af træningen.

hvem og hvordan: 
Ungdomsskytter, under 18 år. Klubber har mulig-
hed for at pege på skytter, som de mener har talen-
tet, og det bliver så vurderet. Der bliver lagt vægt 
på, om skytterne har interesse og lyst til at arbejde 
med deres sport på et seriøst niveau, som kan føre 
til mere.

BENJAMIN IPSEN ER EN AF DE MERE RUTINEREDE 
SKYTTER PÅ STORSAMLING ØST. HAN DELTOG FOR 
EKSEMPEL VED DETTE ÅRS UNGDOMS-OL.

FAKTA OM STORSAMLING
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– Det er jo ikke noget, man tænker over. Men jeg 
synes, det er rart at have med dygtige skytter at 
gøre, og jeg føler også, at jeg udvikler mig som træ-
ner, svarer han.

fREmGANG AT SpoRE
Da jeg spørger, om han ser nogle positive resultater 
ud fra samlingerne, er han straks mere sikker på sit 
svar.

– De danske skytter har udviklet sig meget, og der 
er sket en tydelig opgang i de seneste tre år både på 
nationalt og internationalt niveau. Skytterne bliver 
gennemsnitsligt bedre, da der på samlingerne skabes 
en synergieffekt, hvor de dygtige skytter påvirker og 
inspirerer nybegynderne i en positiv retning, forklarer 
han og fortsætter:

– Samlingerne er med til at gøre skytterne ansvar-
lige for deres træning, de bliver mere målrettede, og 
de får nogle redskaber med hjem.

Hvad kan gøres bedre på samlingerne, spørger jeg 
ham bagefter: 

– Vi mangler nogle trænere fra de forskellige klub-
ber, der er repræsenteret ved samlingerne. Nogle der 
kan være med til at føre de forskellige redskaber 
hjem i klubberne og støtte skytterne, når de kommer 
hjem og skal arbejde videre. Og selvfølgelig udbrede 
de forskellige redskaber til de skytter, der ikke er 
med på samlingerne,” svarer han og bliver derefter 
nødt til at vende tilbage til trænerrollen.

INSpIRERENDE AT ARBEjDE mED DE UNGE
En af de klubber som er repræsenteret ved flere træ-
nere er Tåstrup. En af dem er Anette Stilou, som 

altid er god til at hjælpe til og være der for alle skyt-
terne. Jeg spørger hende, hvorfor hun bruger så 
meget tid på samlingerne og bueskydning generelt: 

– Jeg træner selv børn hjemme i Tåstrup og vil 
derfor gerne lære mere, og jeg synes, det en vigtigt 
og naturlig del, at vi hjælper hinanden som klubber. 
Det giver meget inspiration at se andre trænere, og 
det hjælper virkelig til at udvikle ens viden. Og så er 
det selvfølgelig skide sjovt at være sammen med alle 
de møgunger!” griner hun. 

Da finaleskydningen er ovre, bliver skytterne delt 
op i recurve og compound, og der bliver snakket om 
triming og træningsplanlægning. Og så er der af-
tensmad! Denne middag er tilberedt af Peter Svane, 
som er aktiv skytte i Køge og arbejder som kok til 
hverdag. Efter maden er der ”fri leg”. Jeg går over 
til Sofie, Ida, Julie og Sussie, som ligger på en ma-
dras og hygger sig. Jeg vil høre, hvorfor de bruger så 
meget tid på bueskydning, og om de får noget ud af 
storsamlingerne. De bliver hurtigt enige om, at det 
er fordi, det er en sjov sport, men også fordi den er 
individuel, og man kun er ansvarlig for sig selv. De 
mener, at de her får meget ud af samlingerne i for-
hold til deres daglige træning, fordi der er en mere 
seriøs træning og bedre mulighed for at arbejde 
koncentreret.

AFSLAPNING MELLEM SKYDNING. PÅ BILLEDET SES 
FRA VENSTRE MOD HØJRE ANINA, SOFIE, IDA, JULIE 
OG SUSSI.

FRA VENSTRE MOD HØJRE SES IDA FRANDSEN, SOFIE, 
PETER SIGIL, LEON FRANDSEN, HECTOR GRØNDAL, 
STEPHAN HANSEN OG JESPER LARSEN

Katrine Gammelmark deltog i Storsamling Øst fra 
hun var 15 år til hun blev 18 sidste vinter. Hun har 
pådraget sig en skade, som nu gør det umuligt for 
hende at træne på det niveau, hun tidligere kunne. 
Derfor skyder hun kun lidt for hyggens skyld i dag. 
Det foregår i Køge Bueskyttelaug. BUESKYDNING 
bad hende med ét ord at beskrive, hvad hun har 
lært på storsamlingerne:

– Hvis jeg skal beskrive det, jeg har lært med ét ord, 
er det ret svært, for bueskydning består af mange 
forskellige ting. Der er både teknikken, som selvføl-
gelig er det basale, men det er også det mentale, 
som faktisk fylder en del. Og så er der sammenhol-
det, som også er meget vigtigt – især når vi er til 
stævner i udlandet osv. Og jeg har lært mange for-
skellige ting … Så jeg mener, at det er umuligt at 
beskrive det med ét enkelt ord.

KATRINE GAMMELMARK



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]

noVeMber
Dato SteD arrangØr StæVnetype 
 6. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA 18 m 
 6. Lyngby Hallen Lyngby Bskl. Ungdomsstævne
 13. Grøndalscentret, København  Københavns Bueskyttelaug Troldejagten
 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

DeCeMber
Dato SteD arrangØr StæVnetype 
 4.  Sorø-hallen Sorø Bueskyttelaug Finalestævne for ungdom 
 5.  Århus Århus Bueskyttelaug 12/8m Ungdomsstævne
 17. -19.  Berlin SG Bergmann-Borsig Berlin Open 2010

januar
Dato SteD arrangØr StæVnetype 
 9.  Taastrup Idræts Haller TIK Nytårspokalen - 18 m FITA m. finaler
 21.-23.  Nimes, Frankrig Arc Club de Nimes Nimes - Indoor - 2011
 22.  Bellinge Idrætscenter Arcus Skt. Sebastian Cup og FM
 22.  Helsinge Helsinge Bskl. Møllejagten - Ungdom
 23.  Helsinge Helsinge Bskl. Møllejagten - Voksne

opråb
BUESKYDNING og DBSF ønsker stadig 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.

Hvad er en god nyhed? Jo, det er det, der sker ude hos jer. Det er dig som medlem af 
DBSF, der sidder på de bedste historier. De må du meget gerne dele med resten af os.

Så jeg sender hermed igen en opfordring til dig om at indsende indlæg til både blad og 
hjemmeside. Du er velkommen til at kontakte mig med dit forslag til en artikel i bladet, 
inden du laver den 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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BUESKYDNINGS GrafIKEr INformErEr:
Der er mange kvalitetsmæssige og tekniske regler, 
der skal overholdes, når annoncer skal trykkes. De 
fleste har Word, men det er ikke et program, der kan 
bruges til tryksager. Billeder skal være i bedst mulig 
kvalitet (300 dpi). Til gengæld er det rigtig fint til at 
sætte teksten op i Word og gemme det i pdf-format, 
som oplæg til annoncen. Send eventuelle billeder 
i en mail (ikke indsat i Word), skriv endten teksten 
direkte i mailen eller sæt den op i Word - så laver jeg 
et udkast, som jeg sender på mail. Husk at sende 
materialet til annoncen i god tid, da den skal være 
godkendt ved bladets deadline.

Med venlig hilsen
PIA ROLSCHAU HANSEN
Grafisk Designer / AD / Indehaver af By Catfish

Vil du ha’ 

en annonce 

i bladet?

BY
CAT
FISH
.DK

strategisk 
design
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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...


