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Spændende fremtid for
dansk bueskydning
VM til Danmark i 2015! Det bliver spændende at
følge og se resultatet af det. DBSF samarbejder med
nogle meget kompetente parter omkring det internationale stævne, så vi kan holde vores forhåbninger
højt. Det samme gælder for Ungdoms-EM i 2012, der
også finder sted i Danmark. Måske kan arrangørerne
endda lære noget fra historien? De – og alle I andre –
kan i hvert fald læse 2. del om VM i 1950 i Danmark i
dette nummer.
Det er glædeligt, at der der kommer flere og flere
ideer ind fra jer læsere til emner, der kan tages op i
BUESKYDNING. Det er interessant at forsøge at opfylde ønskerne, og i dette nummer starter en ny klumme. I den vil der fra tid til anden kunne læses ekspertråd inden for emner, der har relevans for bredde- og
eliteskytter.
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BUESKYDNING runder et år med Pia Rolschau Hansen, By Catfish, grafik, og Allan B. Grønkjær, redaktør,
bag tasterne. Det har været en fornøjelse! Vi ønsker
jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

www.Gimli-store.dk
Sky Art SF Axiom
Fuld monteret begynder-/klubpil
Sky Art Eclat Carbon skafte
Titanium spids til Eclat
Sky Art SF Carbon Pro
12 stk. montoret med faner
og pin-nock, spidser medfølger
Sky-art Diamond
12 stk. skafter
Tungsten spidser til Diamond
Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk

45 kr.
67,50 kr.
33,75 kr.

925 kr.
1.850 kr.
1.295 kr.

INDHOLD

VM HISTORIE – 1950 DEL 2 4
NICKLAS FRIESE
– ET KÆMPE TALENT

8

MÅNEDENS SNAHPSHOT:
PASSION FOR BUESKYDNING 12
MÅDEN VI TRÆNER
– MÅDEN VI VINDER

16

EM FOR UNGDOM 2012

18

INFORMATION FRA DBSF 20
STÆVNEKALENDER

23

DBSF’s KONTAKTINFO

23

God læselyst og glædelig jul,
Allan B. Grønkjær, Redaktør, BUESKYDNING

BUESKYDNING 67. ÅRGANG – NR. 10 decemBER 2010

Redaktion

10 udgivelser årligt
(februar, marts, april, maj, juni, august, september, november, december).
Årsabonnement kr. 140.

Allan B. Grønkjær – telefon 41 81 31 71.
Indlæg sendes til bladet@dbsf.dk.
Grafisk design Pia Rolschau Hansen, design@bycatfish.dk
www.bycatfish.dk

Udgiver
Oplag
Tryk

Redaktionen modtager gerne uopfordret stof til bladet men kan ikke love,
at dette bliver bragt. Redaktionen påtager sig i øvrigt intet ansvar for originalmaterialer, der indsendes uopfordret.

Dansk Bueskytteforbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
1.700.
TopTryk Grafisk, 6300 Gråsten

Adresseændringer bedes sendt pr. e-mail direkte til DBSFs sekretariat:
dbsf@dbsf.dk

Næste udgivelse: FEBRUAR 2011
Deadline 20. JAN. KL. 12.00
Forside-Illustration:
Pia Rolschau Hansen, By Catfish .
VM 2015-logo lavet af Peter Larsen/Formegon

3

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Margit Pelle i Idrætsparken VM 1950 (Fam. Pelles fotoalbum)

VM historie
1950 – del 2

Det er nu afgjort, at VM kommer til Danmark i 2015. Det bliver anden
gang, at det afholdes udendørs på dansk grund. Du kan her læse 2. del
om det første VM i Danmark. 1. del blev bragt i november-udgaven af
BUESKYDNING.
Tekst: Holger Kürstein, Rønne Bueskytte Laug. Foto: Privat samt FITA

Vi begynder 2. del af historien om VM i Danmark i
årene op til 1950, som blev det år, hvor første VM
og hidtil eneste udendørs VM blev afholdt. Ved VM i
London i 1948 blev det danske herrehold nr. 2 og
dameholdet nr. 3. Individuelt blev Einar T. Holbæk nr.
2, og Sofie Lohmann nr. 4. Flotte resultater eller ?
Det hed nemlig i beretningen fra London at:
”… man må se i øjnene, at dansk bueskydnings
storhedstid for øjeblikket er et overstået stadium”.
En noget pessimistisk vurdering kan man mene med
vor tids briller på.
Ved VM i Paris i 1949 var Danmark også med
fremme i forreste felt. Herrerne blev nr. 4. Damerne
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var kun repræsenteret ved Sofie Lohmann, som opnåede en 8. plads. Der ikke var penge til at sende et
helt damehold af sted. Bedste herre blev igen Einar
T. Holbæk, der vandt bronze. Bemærkelsesværdigt
var det, at svenskeren Hans Deutgen blev verdensmester for tredje gang i træk.
Kongelig opbakning
I decembernummeret 1949 af BUESKYDNING kundgjordes det, at Hans Majestæt Kong Frederik IX
havde vist forbundet den ære, at overtage protektoratet for VM-stævnet, som skulle løbe af stablen fra
den 24. juli til den 30 juli. Programmet var:

Træning og lodtrækning af baner.
Åbningshøjtidelighed. Kort ronde.
Lang ronde.
Hviledag.
Lang ronde.
Kort ronde. International kongres.
Banket om aftenen.

Dog anførtes det, at man måske ville skyde programmet én dag frem af hensyn til indtjeningsmulighederne lørdag og søndag. Og sådan blev det faktisk.
Af hensyn til propagandaen blev billetpriserne sat rimeligt lav. En enkelt stævnedag skulle koste to kr.
for voksne og én kr. for børn. Partoutkort gældende
til alle fire stævnedage blev sat til 5 kr. og 2,50 kr.
Danske skytter fra provinsen, som vil overvære
skydningerne, opfordredes til hurtigst muligt gennem forbundet at reservere hotelværelse, idet sommeren 1950 forudsås at blive en stor turistsæson.
Ligeledes bekendtgøres, at man som skytte eller
officials ikke måtte benytte sko med hæle, idet
Idrætsparkens græstæppe skulle skånes. En bestemmelse havde man fået konfirmeret i FITA. Samtidig
opfordredes de danske bueskytter til at melde sig
som frivillige hjælpere, og den opfordring blev gentaget i de kommende blade. Det var formentlig ikke
alle, som havde mulighed for (eller råd til?) at rive en
uge ud af kalenderen.
Stor interesse for at deltage
I april 1950 har man fået styr på, hvordan udtagelsen af skytterne skulle foregå. Der skulle indsendes
resultater fra tre kontrollerede skydninger, hvoraf
mindst én skulle være fra et officielt stævne omfattende en lang- og en kort ronde, hvor to eller flere
foreninger havde deltaget. De udtagne kandidater
skulle så mødes til den endelige udtagelse ved Sjællandsmesterskabet på Gentofte stadion den 25. juni.
I majnummeret af BUESKYDNING gives 10 gode
råd til alle skytter – og specielt til dem, som havde
intentioner om udtagelse – om hvordan man bedst
forberedte sig til udtagelsesstævnet. Vedrørende påklædning skulle de kvindelige skytter optræde i hvide
kjoler og herrerne i hvide trøjer og lange hvide benklæder. Officials skulle ligeledes møde i hvide eller
lyse kjoler og herrerne i hvide eller lyse benklæder
og hvide skjorter.
Da det var skik, at det land, som arrangerede VM,
også skulle udsætte erindringspræmier, appellerede
man grundet forbundets anstrengte økonomi til bueskyttefolket om at skaffe en præmie eller få et firma
til at donere en sådan. Værdien af præmien skulle
beløbe sig til mindst 25 kr. Præmierne ville eventuelt
blive udstillet i et forretningsvindue på Rådhuspladsen i København.
Fortsættes på side 6

damehold VM 1950: Det er også lykkedes at
fremskaffe et foto af dameholdet, som i øvrigt
bestod af Inge Grove, Gentofte nr. 12, Margit Pelle,
Rønne nr. 19, Meta Jørgensen, Odense nr. 20 og Tove
Petersen, Gentofte nr. 22 (Fam. Pelles fotoalbum).

Det danske hold 1950: Det danske hold ved
indmarchen VM 1950 i Idrætsparken. Margit Pelle
på fløjen (Fam. Pelles fotoalbum).

Pers hjemkomst: Per Frederiksen modtages på kajen i
Rønne tirsdag morgen ( Fam. Clausens fotoalbum).
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Fortsat fra side 5
Da rejseudgifterne for de udtagne skytter denne
gang var til at overse, skortede det ikke på mængden af udtagne skytter. Navnene siger formentlig
ikke mange af dagens bueskytter noget i dag. Alligevel skal de nævnes her af hensyn til de historisk interesserede:
Margit Pelle, Rønne. Tove Petersen, Gentofte. Inge
Grove, Gentofte. Meta Jørgensen, Odense. Per Frederiksen, Rønne. Verner Nielsen, Hørsholm. Arne
Østergaard, Lyngby. H.C. Pedersen, Rønne. Einar
Tang-Holbæk, Hørsholm. Arne Christensen, Odense.
Ole Ipsen, Amager. A.H. Tromborg, Aarhus. Emil
Nielsen, Odense. Haugaard Jensen, Frederikshavn.
Bernhard Jensen, Odense. Ib Rasmussen, København. Knud Erik Pedersen, Aarhus. Bjarne Knudsen,
Hørsholm.
Fire kvinder og femten mænd, i alt 19 skytter! Ja,
den går nok ikke igen – selv ikke med VM 2015 i
Danmark. Det store antal af danske skytter skal
måske også ses i lyset af, at de tre bedst placerede
skytter fra en nation – henholdsvis damer og herrer automatisk udgjorde holdet. Så jo flere jo bedre.

VM 1950 fik påhæftet betegnelsen det første ”rigtige” VM efter krigen, idet amerikanerne og Sydafrika
havde meldt sin ankomst, hvorved tre verdensdele
var repræsenteret. Hidtil havde der kun været deltagere fra Europa bortset fra en enkelt skytte fra USA,
der deltog i London 1948.
Deltagelsen af amerikanerne var blandt andet afledt af en dansk aktion på kongressen året før i
Paris, hvor den danske formand Poul Nielsen –”efter
kraftig tilskyndelse” – overbeviste FITA, at det amerikanske ”point of aim”, altså et sigtemærke på jorden, skulle være tilladt.
Et flot arrangement
”Selv vi stor-stævne-vante amerikanere er i den grad
imponerede over dette stævnes aldeles glimrende afvikling og arrangement, og vi rejser tilbage til staterne en meget stor oplevelse rigere, sagde den nybagte kvindelige verdensmester Jean Lee efter afslutningen”.
Således indledes en femsides tæt skrevet artikel i
augustnummeret 1950 af BUESKYDNING under
overskriften – DANSK BUESKYDNINGS STRÅLENDE
COME BACK – om afviklingen af VM 1950 i København.

Den officielle VM-plakat 1950 (FITA).

herrehold VM 1950: VM-holdet herrer 1950. Herrernes hold bestod af Ejnar Tang-Holbæk,
Hørsholm nr. 2, Per Frederiksen, Rønne, nr. 5 og Arne Østergaard, Lyngby, nr. 8. Verner
Nielsen (ikke på billedet), Gentofte, nr. 20 bidrog som fjerdemand også på holdet.
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Resultatmæssigt var herreholdets sejr naturligvis
det, som blev fremhævet. Ligeledes Ejnar TangHolbæks andenplads. Faktisk havde de danske herrer fem placeringer blandt de ti bedste. Nr. 2, 5, 8,
9 og 10.
Artiklen beskriver hver enkelt stævnedags skiftende placeringer blandt skytterne i toppen meget
minutiøst. Således i kvindernes dyst mellem Win
dahl fra Sverige og Kurkowska fra Polen, hvor stillingen var lige på 3/4.-pladsen. Den endelige placering skulle dermed afgøres på antal træffere,
hvilket faldt ud til svenskerens fordel. Amerikaneren Jean Lee derimod satte tingene på plads på 60
meteren, hvorefter hun øgede sit forspring afstand
for afstand.
Førstepladsen blandt herrerne var ligeledes hurtigt på plads, idet Deutgen fra Sverige allerede fra
første afstand tog teten og beholdt den til slut.
Opmærksomheden samlede sig om andenpladsen
mellem Tang-Holbæk og amerikaneren Russ Reynolds. Efter førstedagens lange ronde var der kun
16 points forskel i Reynolds favør.
Fejl på udstyr kostede meget
Grundet FITA’s bestemmelse – som blev gennemtrumfet på det tekniske møde forud for konkurrencen – om at kun én skytte skulle skyde på skiven
ad gangen, blev tidsplanen temmelig forskudt.
Klokken var over 21, inden sidste pil var afgivet,
og da der ikke var sommertid, var mørket begyndt
at sænke sig. Det foranledigede, at starttidspunktet de kommende dage blev fremrykket en time.
Under andendagens korte ronde begynder danske Per Frederiksen at markere sig, og ved dagens
slut har han vundet første korte ronde med 734
point foran Deugten med 718 point, hvilket bragte
ham op på andenpladsen i den samlede stilling.
Desværre for Per får han problemer på tredje
dagens anden lange ronde. På 70-meteren begynder pilene at gå lavt, og til sidst brast hans bue.
Han havde medbragt en lånt reservebue, som han
dog ikke havde fået tilstrækkeligt indskudt. Inden
han kom på fode igen, havde han tabt omkring
100-150 point på hele miseren, hvilket jeg har fra
ham selv, da jeg for nogle år siden arbejdede med
Rønne Bueskytte Laugs 60 års jubilæumsskrift.
Per var så heldig at repræsentanten for bueproducenten Seefab forærede Per en helt ny stålbue,
hvad der naturligvis vakte stor tilfredshed.
Inden sidstedagens korte ronde var det klart, at
kun uheld kunne fravriste Deutgen, Sverige og
Miss Lee, USA sejren. Interessen samlede sig derfor
om Ejnar Tang-Holbæk og Russ Reynolds, men
Tang-Holbæks sikre skydning på de korte afstande
blev udslagsgivende, hvorved han sikrede sig sølvmedaljen.
Holdkonkurrencen blandt herrerne blev mere og
mere spændende. Danskerne halede trin for trin

ind på svenskerne. Før anden korte ronde havde vi
passeret svenskerne, og vi slog dem med i alt 95
point. 8336 p mod 8241 p.
Damernes holdmesterskab gik til Finland, hvilket
var noget af en overraskelse. Det var første gang de
finske kvinder var med til et VM. Danskerne måtte
nøjes med fjerdepladsen denne gang.
Den bornholmske vinkel
Det at ”lille” Bornholm havde fået tre bueskytter udtaget til VM var rigtigt stort i den lokale presse. På
det tidspunkt havde Bornholm tre aviser, der repræsenterende hvert sit politiske standpunkt. Under konkurrencerne var der efter hver dag fyldige reportager
i hele den bornholmske presse.
Ved hjemkomsten tirsdag morgen med skibet
Hammershus til Rønne havn var kajen tyk af mennesker. Kammeraterne fra RBL var mødt op for at hylde
verdensmesteren Per Frederiksen. Rønnes tre fodboldklubber var alle mødt med faner for at festliggøre begivenheden, og formanden for DIF Bornholm
holdt tale og nævnte blandt andet, at det aldrig var
lykkedes tidligere en bornholmsk idrætsmand at nå
så vidt. Også Margit Pelle og H.C. Pedersen, nr. 35
fik deres andel af hyldesten.

nr 1,2 g 3: Tang-Holbæk, Russ Reynolds med sin
tropehjelm, som han altid optrådte med og Hans
Deutgen – nr. 2, 3 og 1 ved VM i 1950.

Jeg kan ikke selv huske begivenheden. Jeg var kun 6
år på det tidspunkt. Men via min far, som i nogle år
både var aktiv bueskytte – på kort runde med sin
hjemmelavede træbue og senere en svensk stålbue
samt træpile – og (presse)sekretær i Rønne BL lærte
jeg den tids bornholmske bueskytter at kende. Senere begyndte jeg så selv at skyde sammen med dem.
Og historien om Pers verdensmesterskab har jeg
siden hørt mange gange …
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Nicklas
Friese
et kæmpe
talent

Nicklas Friese (th.), 17 år, Nordkysten, har et godt samarbejde
med de andre af Danmarks bedste compoundskytter. Her ses
han med Martin Damsbo (tv.), der ofte rådgiver ham.

Rekordlisten er lang, 5 verdens-, 10 europa- og et
ukendt antal danske rekorder. I skrivende stund er
Nicklas nr. 3 på compound top 10 listen i
Danmark, og det på trods af at hans alder kun er
17 år.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen

Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9
Talentet hos Niklas Friese fra Nordkysten er åbenlyst.
Et sådant talent kan drive en bueskytte langt, men
det kræver mere end talent at nå dertil, hvor Niklas
allerede er. BUESKYDNING går bag om den unge rekordskytte for at undersøge, hvad det skyldes, at en
så ung skytte kan nå så gode resultater.
– En vigtig del af forklaringen er, at rigtig mange
ting og marginaler har passet sammen. Det har
gjort, at Nicklas har kunne udvikle sit store talent indenfor de sidste to-tre år, fortæller klubtræner og
holdkammerat i Nordkysten, Henrik Rasmussen.
Den stormende udvikling og gode resultater skyldes altså held, hårdt arbejde, marginalerne på den
rigtige side, talent og dedikation.
Høj intensitet i træningen
Nordkysten har givet Nicklas Friese sin egen nøgle,
så han kan komme og gå i klubben. Det giver ham
mulighed for at have mange træningspas i ugens
løb. Samtidig laves der indbyrdes aftaler i mellem de
andre skytter i klubben, så flere mødes samtidig.
Kvaliteten i træningen er høj, når både Claus Frantzen, Andreas Darum, Simon Mikkelsen og Henrik
Rasmussen mødes. Det sker ret ofte. Alle fire skytter
er sammen med Niklas Friese at finde på det danske
bruttolandshold.
Et træningspas behøver ikke være på flere timer.
Erfaringen fra Nordkysten er, at det er bedre med
mange træninger i ugens løb, der alle holder høj
kvalitet. Træningen er ikke kun teknisk, det er også
en stor del af forberedelsen mod næste stævne –
også mentalt.
En af metoderne, hvorved Nicklas finder sin bedste skydning på, er ved at benytte nyt ansigt meget
ofte. Træningen starter med ét ansigt og efter prøvepile og en serie på 30 pile, noterer han score og
eventuelt hvilket materiel, der er testet denne dag.
Ansigtet gemmes og kan sammenlignes med tidligere skydninger. På den måde er scoren ikke væsentlig,
men det er derimod vigtigt at se, hvilken gruppering
skydningen havde. Ved at sammenligne ansigterne
kan Nicklas Friese tydeligt se, hvordan en skydning
var, og hvor 9’erne sidder. På den måde finder han
frem til det bedste set up og udvalg af pile.
Stort kendskab til udstyret
At udvælge de bedste pile gør Nicklas Friese et stort
arbejde i. Når et nyt dusin pile er lavet, skydes alle
pile i en serie, og på ansigtet noterer han det rette
pile nummer. På den måde kan han enkelt udvælge
de 3-4 pile, som sidder bedst inden et stævne. Senere, når pilene har en vis alder, udskifter han alle
nocker, og tester pilene igen. Typisk bruger han 24
pile pr. sæson, fordelt over 24 udendørs skafter og
24 indendørs skafter.
Han har et ret stort forbrug af pile. Nicklas Friese
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er optaget i Team Baldur, der giver ham stor støtte til
køb af materiel, og det gør det muligt for Nicklas at
for eksempel skifte pile så ofte. En anden stor hjælp
kommer fra Martin Damsbo, og den unikke hjælp er
også en stor del af forklaringen på den succes, som
Nicklas Friese oplever.
– Nicklas har et kanon talent. Han er altid glad og
smilende, når han får lov at skyde med sin bue. En
af hans største forcer er, at han bekymrer sig ikke så
meget – han skyder bare, hvad end der måtte stå
ham i vejen, fortæller Martin Damsbo, verdensklasseskytte og ungdomstræner i DBSF.
Interessen for buegrej og trimning af dette er vigtig
for en god bueskytte. Det er en forståelse, Nicklas
Friese har lært ved selv at kunne skifte streng, kabel
og sætte buen op i en grundindstilling og derfra arbejde videre med nock højde, angrebsvinkel, og bue
samt pile set-up. Miljøet i Nordkysten med flere danske top skytter betyder også, at det er lettere at
hjælpe og få hjælp i dagligdagen.
DBSF’s øget indsats hos ungdoms compoundskytterne er også en forklaring på de mange store resultater, der er opnået i 2009 og 2010, blandt andet
med holdpræstationerne af Stephan Hansen, Simon
Mikkelsen og altså Niklas Friese, som tidligere er omtalt her i BUESKYDNING.
– Det har været tydeligt i dansk bueskydning, at
det løft som forbundet har investeret i omkring ungdommen, især har givet de mange unge compound
skytter et stort løft, der i blandt er også Nicklas Friese, mener Henrik Rasmussen.
Martin Damsbo er helt enig:
– For at udvikle et talent kræver det, at der er
nogle der bakker op om det, så talentet får lov at
udvikle sig uden begrænsninger. Jeg tror bestemt at
DBSF’s Ungdomsprojekt, som har kørt i en del år, er
med til at hjælpe de unge talenter frem, men foruden DBSF’s projekt så har Nicklas også en fantastisk
klub i Nordkysten, og nogle forældre der har støttet
ham fra hans første dag på buebanen. Den største
medspiller i Nicklas’ talent udvikling er nok Henrik
Rasmussen. Han har været Nicklas’ træningspartner
og træner igennem mange år og er der altid for
ham, hvad end der skal motiveres, leges med udstyr
eller udfordres.
Næste mål for Nicklas er F2F i Holland (resultat først
kendt efter redaktionens afslutning), Berlin Open i
december og Nimes i Frankrig i begyndelsen af
2011. Alle tre stævner hvor en del af verdenseliten
mødes, og det bliver spændende at følge resultaterne derfra. Kan Nicklas Friese allerede nu begynde at
drille etablerede verdensnavne?
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Månedens snapshot

Rocio Chongtay sidder forrest i billedet. På det
tidspunkt var hun 17 år og var netop blevet nr. 3
ved et mexicansk mesterskab.

Passion for
bueskydning
Mexicanske Rocio Chongtay er medlem af Gladsaxe Bueskytte Klub.
Hun har skudt med bue i mange år, men det er først for nylig, at
hun er begyndt at deltage i stævner igen efter en meget lang pause.
BUESKYDNING har spurgt Rocio Chongtay om hendes syn på dansk
bueskydning.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Rocio Chongtay

Landsholdsskytte for Mexico og University Club Member i både Mexico og i Edinburgh, Skotland. Rocio
Chongtay har været vidt omkring med sin bueskydning. I dag bor hun i København, og skyder i Gladsaxe.
– I begyndelsen af dette år fik jeg en meget stærk længsel efter bueskydning. Jeg tjekkede DBSF’s
hjemmeside for at se, hvor der var en klub, jeg kunne blive medlem af. Jeg havde brug for en klub, som
enten var tæt på hjemmet eller mit arbejde. Gerne med så fleksible åbningstider som muligt og med mulighed for at opbevare udstyret i klubben. Jeg valgte Gladsaxe BK, som ligger kun 8 minutters gang fra
mit arbejde. Her er også nogle meget søde mennesker, fortæller hun.
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Opstarten var nem for hende. Hun havde let ved at finde en klub. Rocio Chongtay
uddyber:
– Hvis man ønsker at starte som bueskytte, er det meget nemt at lave en søgning i
Google og finde dbsf.dk. Der er værktøjet ”Find en klub” meget godt – og med kortet
kan man se se, hvilke klubber der er tættest på én. Det bliver så lidt sværere med den
enkelte klubs hjemmeside. Hvis man bare kunne finde oplysninger for at sammenligne mellem klubber og vælge en. Hvad jeg gjorde, var at vælge den, der var tættere på hvor jeg arbejder, end hvor jeg bor.
Rocio Chongtay er specialiseret inden for kunstig intelligens og arbejder pt. for et fransk
firma. Det betyder lange arbejdsdage og nogen rejseaktivitet til Frankrig. Der er altså ikke
mange timer til overs til hendes passion, bueskydning. Hun virker til at være yderst ambitiøs
med alt, hvad hun foretager sig. Det gælder altså også den genfundne bueskydning. For at
komme godt i gang igen tog hun to ugers ”ferie” hos Kim, Hyung Tak.
– Jeg ønskede ikke bare at komme tilbage til skydning. Jeg ønsker at skyde på et godt niveau. Det er derfor, jeg havde brug for at få kontrolleret min skydning af en træner, og mine
venner i Edinburgh kendte til Coach Kim. Jeg besøgte hans skole i to uger i dette efterår. Der er
lang vej endnu, fordi med mange år uden coaching og en teknik, der havde en stærk gammeldags amerikansk indflydelse (Pace, McKinney, osv.), kunne Coach Kim kun ændre de helt basale
ting denne gang. Dybest set ændrede han hele stilen. Det føles godt, men det føles som at
være tilbage til begynder / mellemliggende niveau. Det er svært at ændre dårlige vaner, som har
været der i mange år. Jeg føler mig dog på rette spor nu. Teknikken har bare brug for mange timers fokuseret træning, fortæller Rocio Chongtay.
Hun har generelt haft en positiv start på bueskydning i Danmark i år. Hun forsøgte også at
finde en klub i København for 8-9 år siden. Dengang var tingene noget vanskeligere. Det tog
hende for lang tid at komme til de udendørs baner i klubben i København, hvor hun var medlem dengang. Hun kunne heller ikke opbevare sit udstyr, men måtte slæbe det med sin cykel,
indstille udstyr m.m.
– For 2 timers træning var jeg nødt til at bruge 1½ time i transport og opsætning af udstyr.
Det er svært ved siden af et meget krævende fuldtidsjob. Jeg stoppede igen efter et par måneder, fordi jeg ikke følte, at det var tilfredsstillende for mig. Jeg kan lide at skyde godt og på et
konkurrencedygtigt niveau.
BUESKYDNING beder Rocio Chongtay om at sammenligne de danske forhold med dem, hun
kender til fra Mexico og Skotland:
– Det er vanskeligt at sammenligne i generelle vendinger. Det mexicanske universitetet havde
meget gode faciliteter, som medlemmer kunne få adgang til på ethvert tidspunkt af døgnet. Vi
havde kun udendørs faciliteter, men med det mexicanske vejr er det nok for at kunne træne effektivt. Den eneste begrænsning var, at man måtte bære udstyret frem og tilbage hele tiden.
Universitetet havde nogle gode sæt buer, både til begyndere og til avancerede. Det gjorde det
nemmere at dyrke en sport, som ville have været en ”for dyrt sport” for den gennemsnitlige
mexicaner.
Svære betingelser
Rocio Chongtay læste på det mexicanske universitetet, da hun begyndte hos universitetets bueskydningshold. Det var lidt ved en tilfældighed. Det viste sig at være ret let for hende at komme
videre. Efter tre måneder vandt hun sin første indendørs konkurrence og et par måneder senere
blev hun nr. 3 ved de nationale mesterskaber. Herefter kom hun på landsholdet i de næste fem
år. Hun kom til nogle internationale konkurrencer, men på daværende tidspunkt var bueskydning intet sammenlignet med i dag. Der var meget lidt støtte, og i nogle tilfælde ville de kun
sende én mand og én kvinde til at repræsentere Mexico ved OL – hvis nogen overhovedet blev
sendt af sted. Argumentet var, at bueskydning ikke var en populær sport. Det har også ændret
Fortsættes på side 14
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I Skotland oplevede Rocio Chongtay en udfordring, som hun kan finde i Danmark også
– Det eneste problem med klubben i Edinburgh var, at der ikke var nogen på fuld tid – hverken skytter
eller træner. Vi hjalp hinanden, men i disse år følte jeg, at min teknik slet ikke blev forbedret, og jeg fik
nogle dårlige vaner. Skydning med en teknik, der ikke blev rettet af en træner, var god nok til at vinde,
men det ville række til det topniveau, jeg nåede, da jeg havde den mexicanske landstræner, der kontrollede mig en gang imellem.
Da Rocio Chonghtay var færdig sin ph.d., blev hun inviteret til at komme til Danmark som besøgsstuderende ved Niels Bohr Institutet i en måned. Her gav hun nogle seminarer til forskellige grupper, hvorfra
hun fik et jobtilbud. Så flyttede hun til Danmark og har boet her i næsten 13 år nu. Træningsmængden
ligger nu i gennemsnit på 2 timer, 4 dage om ugen. Hun har bygget sig en skive, så hun kan træne
hjemme på barmåtte. Det virker til, at hun igen vil være med i sporten i lang tid – også til gavn for andre.
Selv siger hun:
– Jeg vil gerne blive mere involveret i udviklingen af sporten. Det starter i klubben, men jeg er nødt til
at være realistisk. Der er kun 24 timer på en dag. I det mindste lykkedes det mig sidste sommer at lave
en opdateret version af klubbens hjemmeside, der snart erstatter den gamle side.
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sig i Mexico siden da. Rocio Chongtay stoppede efter de fem. Hun oplevede, at den lille støtte i sporten
var demotiverende, og kombineret med studier og arbejde betød det stop for skydning.
– Jeg kom på det mexicanske landshold. Det betød, at vi var nødt til at træne på Olimpic Center, der lå
omkring 15 km væk. Det lyder måske ikke slemt, men med mexikansk trafik kunne det variere fra 20 minutter til 1 time at nå frem. På det olympiske center havde vi fri adgang til kantinen, hvor vi kunne få 2-3
måltider afhængig af antallet af timer, vi var i stand til at træne. Vi havde en landstræner, der boede på
centret, så han var fuld tid tilgængelig.
Siden har situationen for mexicansk bueskydning forbedret sig enormt. Det ses blandt andet tydeligt
ved Mexicos deltagelse i internationale konkurrencer, men på det tidspunkt, hvor jeg var en del af landsholdet, gik de mest almindelige klager på manglende støtte til udstyr og til deltagelse i flere internationale konkurrencer for at hæve niveauet. Vi manglede også klarhed over betingelserne, og denne klarhed
og at kende målsætninger er vigtig for at holde motivationen.
I forbindelse med sin uddannelse fik Rocio Chongtay muligheden for at flytte til Skotland. Her kom
hun i gang med bueskydningen igen. Det skete hos Edinburgh University’s Archery Club. Klubben ligner
de danske klubber. Banen ligger i kælderen under et sportcenter, og adgang var begrænset til sport centrets åbningstid. Klubben har også haft noget begynderudstyr, men de fleste bueskytter ville købe deres
eget udstyr. Klubben har en lang og vellykket historie. Den fik derfor god støtte af universitetet, og klubbens medlemmer var også generelt gode til fundraising. Støttemidlerne blev investeret i mere udstyr til
klubben. Der var ikke en decideret træner, men de mere avancerede og erfarne bueskytter ville hjælpe resten.
– Jeg flyttede til Edinburgh for at lave min kandidatafhandling og ph.d. i kunstig intelligens. Der fik jeg
lyst til at komme tilbage til bueskydning. Jeg kom med i Edinburgh’s Archery Club i 2 år, det var dejligt at
være tilbage, og i to år var det dejligt at være del af et af de stærkeste universitets hold. Vi vandt ofte. I
dag er jeg stadig meget gode venner med nogle af mine holdkammerater.
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Hillerød Bueskyttelaug og Dansk Bueskytteforbund inviterer til

Danske mesterskaber for ungdom 2011

Lørdag d. 12 og søndag d. 13 marts 2011
Stævnet afholdes i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Der skydes i klasserne, Micro, Mini og Kadet.

Lørdag:	Velkomst kl. 10.30, herefter TK og opvarmning.
Der skydes indledende 2 x 30 pile.
Der afvikles finaler efter SET systemet, til og med 1/16 finaler.
Søndag:	Opvarmning kl. 09.00
Herefter individuelle finaler iht. Lovkompleks
Der afvikles holdfinaler i følgende: 8 m (Micro) samt
12 m (Mini/Kadet), i følgende klasser: Recurve, Compound,
Barbue og Langbue.
Startgebyr:	150 kr. for alle.
100 kr. for hold (obligatorisk)
Startgebyret indbetales klubvis ved tilmelding på konto:
6300 – 0004043741
Præmie
Ceremoni:	Når finalerne er slut.
Tilmelding	
Senest d.: 27-02-2011
Sendes til: 	Henning Troelsen
Ålekæret 45
3450 Allerød
Mail: henning@troelsen.net
På tilmeldingen bedes oplyst mailadresse på kontaktperson i klubben,
så vi kan bekræfte tilmeldingen.
Ingen tilmelding efter fristens udløb.
Spørgsmål 	Svend Christensen
sendes til:	Svendc42@gmail.com
Mobil: 24 64 12 34

Ekspertens råd og vejledning indenfor:

BUESKYDNING vil fremover indeholde en klumme, hvor du kan finde informationer fra forskellige eksperter.
De fortæller om gode råd og vejledning inden for fysisk træning, skader, kost, mental træning, trimning af
bue, teknik med mere. Har du et specifikt spørgsmål, du vil stille en ekspert, så send det til bladet@dbsf.dk.
Så forsøger vi at finde et svar.

fysisk træning, skader, kost, mental
træning, trimning af bue, teknik med mere

Ekspertens råd og vejledning

Simon Stewart er tilknyttet Elitecenter Bueskydning som fast fysisk
træner. Han har introduceret et koncept for fysisk træning, der kan
være gavnlig for alle, der skyder med bue. BUESKYDNING
præsenterer her hans idé
Tekst: Simon Stewart. Oversættelse og foto af Allan B. Grønkjær

Måden vi træner på 	måden vi vinder
For at blive en god bueskytte og for at være en stabil
bueskytte skal man træne andet end sin tekniske
kunnen med buen. Det er heller ikke nok at kende
sit udstyr ned i detaljer. Vil man skyde med bue i
mange år og have stor glæde af det, uanset hvilket
niveau man skyder på, så skal man træne og forberede sin krop. Det sker gennem fysisk træning. Bueskytter får den bedste udnyttelse af den form for
træning, hvis man laver fysisk træning, der er målrettet bueskydning. Fokus i træningen skal være på
hastighed, kropsholdning og bevægelse. Nøjagtig
som i afvikling af et skud.
Det bedste redskab til at træne fysisk for en bueskytte er en Total Gym og elastikker. En Total Gym er
en træningsmaskine. Den er nyttig, fordi den bruger
kabler. Maskinen er rigtig god til at udvikle hele
kroppens fitness både i både styrke og udholdenhed.
Frie vægte har også mange anvendelser, men en
ulempe for bueskytten er, at de trækker ned på
grund af tyngdekraften. I bueskydning trækker skytten modstanden af en bue – det vil sige en helt
anden bevægelse, end man finder i arbejdet med
frie vægte. Kabler, som på en Total Gym, er på niveau med frie vægte, når det kommer til fri bevægelighed. En stor fordel for bueskytten er, at kabler simulerer trækket af bue bedre end noget andet. Elastikker kan anvendes til varme op og lave deciderede
styrkeøvelser – hvor man igen får den naturlige bevægelse for en bueskytte.
Filosofi
En del af min coaching filosofi er at holde det enkelt
og kontrollere variabler. Fokuserer man på at gøre et
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par ting godt, kan man få succes med dem. Atleter
har behov for at forstå, hvorfor og hvad de gør. På
den måde får de den højeste overførselshastighed.
Atleten skal tage ejerskab over sin træning.
Mål
Det første mål er at forbedre ydeevnen i skydning
gennem fysisk træning, og andet mål er at forebygge skader i lange sunde karriere.
Forebyggelse af skader
For at forebygge skader skal træningen være rettet
til, så der er balance mellem kroppens højre og venstre side af kroppen samt mellem overkrop og underkrop. Det vil sige, at noget træning skal varieres
mellem at skubbe og trække. I den fysiske træning
skal der være fokus på korrekt kropsholdning. Fokus
bør være rettet mod at styrke de mest almindeligt
udsatte områder af kroppen, som er skuldre, nakke
og fingre. Endelig er det meget vigtigt at varme op
før og køle ned efter træning. Afslutningsvis skal
man også forberede sig i sine tanker til sin træning
– ellers får man ikke det fulde ud af arbejdet.
Værktøjer
Det vigtigste redskab for fysiske træning for en bueskytte er en Total Gym. Dette udstyr bruger tyngdekraften. Maskinen består af et glidebræt, der ruller
op og ned på et spor, der kan hæves eller sænkes til
at øge eller mindske modstand. Kabler og eller en
pind bruges til at forbinde atleten til maskinen. På
den måde kan man træne alle dele af kroppen ved
hjælp af en Total Gym.

Den næste værktøjet er en 1 meter lang gummi
slange eller elastik. De er et opvarmningsredskaber,
der kan tages med overalt. Bueskytter kan bruge det
til at forberede deres muskler før træning med buen
eller konkurrencer. Disse elastikker koster meget lidt
og kommer i mange forskellige modstande.
I træningen med eliteskytterne har jeg kunnet spore
en generel øget styrke, udholdenhed og ikke mindst
kendskab til egen krop og muskler. Det vil sige, at
skytternes fysik føles anderledes – bedre – og de bevæger sig smidigere og med større selvtillid. Den helt
store test ved at bruge Total Gym og elastikker er,
hvor stor forbedringen i skydningen bliver. Kan det
ses på ens score?
Mine egne Total Gym erfaringer
Jeg har ejet en Total Gym 1000 i to år og bruger den
minimum en gang om ugen. Jeg har genoptrænet
på den efter en større diskosprolaps operation, og
jeg har øget min generelle fitness med maskinen. Foruden EC-skytterne har jeg instrueret fire eliteatleter, blandt OL-guldvinderen i sejlads, Martin
Kirketerp, i brugen af maskinen.
En Total Gym kan købes på www.totalgym.
com men der findes også mange til salg på brugtbørssider som www.dba.dk, www.guloggratis.dk og
lignende. Her kan en udmærket maskine købes for
typisk 300-600 kr.
Elastikker (engelsk: expanders) kan købes i forretninger eller hjemmesider, der sælges sportsudstyr.
De bedst egnede er www.oldtimestrongman.com og
www.bodybuilding.com/store

Simon Stewart
Simon Stewart, født i USA, er tidligere elite
kuglestøder. Han har siden 2007 fungeret
som landstræner og elitecentertræner i Dansk
Atletik Forbund med special i kast. Simon har
været personlig træner for kuglestøderen Joachim B. Olsen, og var blandt andet ved hans
side ved OL Beijing 2008. Simon er ekstremt
målrettet og målbevidst. Han arbejder også
som fysisk træner for basketklubben, Bakken
Bears i Århus. Derudover er han personlig
træner for lille gruppe atleter fra forskellige
sportsgrene. Atleterne har alle det mål, at de
vil være de bedste inden for deres sport – og
det er det, der også driver Simon Stewart.
Han træner vindere!
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Lær at
holde stævne

Dansk Bueskytteforbund

Der er ikke så mange klubber der afholder stævner. Når man spørger
hvorfor, får man ofte at vide, at der er lyst i klubben, og der findes masser
af frivillige til at hjælpe med alt det praktiske, men man mangler personer,
som kan være stævneleder, og som kan stå for alt det administrative.

Ligesom det er standard ved andre internationale stævner i FITA- og EMAU-regi vil EM 2012 have en spektakulær
finalescene. Vi forventer, at finalerne finder sted på havnen i Nykøbing. (Billedecollage, Nykøbing F. Bueskyttelaug)

EM FOR
UNGDOM 2012
Dansk bueskydning har oplevet
stor anerkendelse ved senest at få
tildelt VM i 2015 og tidligere indløb den gode nyhed om EM for
ungdom. BUESKYDNING sætter
her fokus på sidstnævnte. EM for
ungdom i Nykøbing F. 2012
Tekst: Dan Hansen,
Nykøbing Falster Bueskyttelaug.
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– Klaus Lykkebæk, hvad siger du til, at vi afholder
EM for ungdom i 2012?
Spørgsmålet blev tilbage i efteråret 2009 stillet af
Dan Hansen. Sammen havde Klaus og Dan afholdt
en del stævner og ikke mindst Nordisk Ungdoms
Mesterskab 2008, som vi har fået rigtig meget ros
for. Vi besluttede at kaste os ud i det, fordi udfordringen er for stor til at slippe os af hænde.
Papirerne skal være i orden
For at kunne få tildelt et EM af EMAU er der en
masse formularer, der skal udfyldes, hvor de skal vide
alt fra økonomien til vejrforhold i Danmark i juli
måned. Papirerne skal underskrives af forbundets bestyrelse, da det officielt er dem, der ansøger om mesterskabet. Da de var overbevist om, at vi i Nykøbing
Falster Bueskyttelaug kan klare opgaven blev ansøgningen sendt til EMAU, som skulle vælge værtslandet ved deres årlige møde i maj måned 2010. I kon-

Derfor afholder DBSF med hjælp fra TIK bueskydning
et kursus i stævneafholdelse for at ”afmystificere”
det lidt, så flere klubber får lyst til at prøve.

Kurset finder sted lørdag den 8. januar kl. 9.00 og
slutter senest 17.00. Kurset finder sted i Taastrup
Idræts Haller.

Hovedvægten på kurset vil være programmet fra
IANSEO (www.ianseo.net) samt håndterminalerne fra
Danage. Andre nøgleord om kurset vil være: Indbydelse, opsætning af scoringssystemet, planlægning,
fordeling af skytter, baner, tidsplaner, håndterminaler, resultater.

Om søndagen afholder TIK Nytårspokalen og her vil
der for dem der har lyst være mulighed for at hjælpe
til samt prøve systemet i praksis.

For at få mest ud af kurset vil det være en stor fordel, at man medbringer sin egen bærbare PC.

Tilmelding senest 14. december 2010 til Karsten
Weikop på e-mail karsten@tikbue.dk. Ring gerne på
tlf. nr. 26160606, hvis der er spørgsmål.

Klubber/personer som allerede har erfaring med
stævneafholdelse, Ianseo programmet og/eller håndterminalerne opfordres også til at deltage, da erfaringsudveksling vil være en vigtig del.

kurrence med andre lande vandt vi. Arbejdet kan nu
gå rigtigt i gang. Officielt fik Dan Hansen overdraget
mesterskabet og EMAU flaget ved EM i Tyskland i
2010.
Det aftales med DBSF, at vi herefter er ansvarlige
for mesterskabet, og for økonomien. Det vil sige, at
DBSF ikke kan risikere at skulle dække et eventuelt
underskud (men heller ikke have del i et eventuelt
overskud). Lige som ved et Dansk Mesterskab, hvor
der er en teknisk delegeret, bliver der også udvalgt
en sådan fra EMAU. Den tekniske delegeret vil kom
me på kontrolbesøg ca. 3 måneder før stævnet og
så komme tilbage for at være med ved gennemførelsen af stævnet.
I Nykøbing har vi allerede nu afholdt en del møder
om blandt andet forskellige overnatningsmuligheder.
Vi har booket alle værelser på Hotellet og alt på Vandrehjemmet, ligesom vi har sat os på 10 hytter på
campingpladsen, som skal bruges til hjælperne. Vi er

Deltagelse i kurset er gratis og der vil blive serveret
kaffe/the samt frokost.

Interesserede fra Vest Danmark, der synes der langt
til Taastrup, må gerne svare tilbage, således at vi kan
se, om der er interesse for at kurset også afholdes i
Jylland.

i gang med planlægning af indledende skydning og
finaleskydning ved havnen i Nykøbing. Ny hjemmeside er på plads: www.denmark2012.dk. Jo, der sket
noget.
Et mesterskabsstævne i EM størrelse er et stort arbejde, så det er med at komme i gang, og vi får
brug for flere personer, end vi har i Nykøbing F. Bueskyttelaug. Så ved du allerede nu, at du vil hjælpe til
og er villig til at bruge noget af din ferie i juli 2012,
så skriv til os!
HUSK:
Er du ungdomsskytte, skyder med recurve eller compound og født 1995-1998 eller 1992-1994 vil du i
2012 være i henholdsvis kadet og junior klassen. Har
du ambitioner om at skyde dig på landsholdet i
2012, så er det allerede nu du skal sætte dine mål
og gå i skarp træning!

Der afholdes

trænerkursus trin 1

TIK’s Bueskytter

Kurset afholdes i Køge Bueskyttelaugs indendørs lokaler, Vamdrupvej 1.
Kurset er over 6 torsdage i lige uger fra
kl. 19 til kl. 21.30 med start torsdag d. 13. januar.

NYTÅRSPOKALEN m/finaleskydning
Søndag den 9. januar 2011

i Køge

Skytterne skal medbringe egen bue og grej.
Indhold af trænerkursus 1
Anatomi, fysiologi og biomekanik
Teoretisk skydeteknik
Materialeteknik
Træningslære
Det at være træner
Evaluering og erfaringer fra kursisterne
Dansk Bueskytteforbund

Sidste tilmelding til bredde@dbsf.dk d. 2. januar.

Forbundsmøde 2011
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde på
Vingstedcentret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
Søndag d. 10. april 2011 kl. 10.00
Dagsorden ifølge lovene.
Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og
budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.
Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme
kreds, der kan fremsætte lovforslag, skal, for at blive
behandlet på et forbundsmøde, være DBSF’s sekretariat i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.

glæder sig til at se dig til:

Sted:

Taastrup Idræts Haller
Parkvej 78, 2630 Taastrup

TK:

Kl. 9.30

Skydeart:

18 mtr på trippel ansigt
(anfør på tilmelding hvis alm. 40 cm ansigt ønskes)

Klasser:

Senior, Masters, Fita Junior og Fita Kadet
Recurve, compound, barbue og langbue
Klasser kan blive slået sammen.
Husk angiv klasse (E, 1, 2) undtagen for Masters

Finaler:	Der skydes 4 runder a 3 pile (dvs. vi anvender ikke set finaler)
I finalerne skydes der på lodrette spots (Las Vegas)
De 16 bedste herrer og de 16 bedste damer i både recurve og
compound går videre til finaleskydningen.
Barbue og langbuer skyder med i recurve finalerne.
Startafgift:

Senior og master 140,- kr., Fita Junior
og Fita Kadet 100,- kr.

Bemærk:

Der vil blive spillet musik under skydningen
Startafgift betales klubvis senest 12. december på
regnr. 9543 konto 0005729203

Tilmelding:

Senest den 12. december 2010
Skriftlig og klubvis til:

Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 8
uger før Forbundsmødet.

Deltagerpris: kr. 200,- pr. person
– Prisen dækker frokost og forplejning
Tilmelding og sidste betalingsfrist er 11. marts 2011
Rolf Lind
Formand DBSF

TIK Bueskydning
V/Karsten Weikop
Vinkelvej 25, 2630 Taastrup
Tlf. 26 16 06 06
E-mail: staevne@tikbue.dk
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Frederiksborg Pokalen 2011
Hillerød Bueskyttelaug har endnu en gang fornøjelsen af at kunne invitere landets
bueskytter til at dyste om:
Frederiksborg Pokalen
Stævnet afholdes søndag d. 6. februar 2011 kl. 9,15 i Frederiksborg Hallen
Milnersvej 39 i Hillerød.
Kvalifikationsrunde samt klasseskydning i, Compound, Recurve & Langbue.
Klasser: Senior, Masters, Fita Junior og Fita Kadet Elite 1 – 2 – samt Kadet, Mini og
Micro. (Klasser kan blive slået sammen)
Klasseskydningen afvikles med 2 x 30 pile på 18/12/8 m. Der skydes på 40 cm triple
ansigt. Skytter der ønsker at skyde på alm. 40 cm ansigt skal notere dette på
tilmeldingslisten.

STÆVNEkalenderen

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

DECEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
4.
5.
17. -19.

Sorø-hallen
Århus
Berlin

Sorø Bueskyttelaug
Århus Bueskyttelaug
SG Bergmann-Borsig

Finalestævne for ungdom
12/8m Ungdomsstævne
Berlin Open 2010

JANUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
9.
5.
16.
21.-23.
22.
30.

Taastrup Idræts Haller
Helsinge
Helsinge
Nimes, Frankrig
Bellinge Idrætscenter
Lyngby Hallen

TIK
Helsinge Bskl.
Helsinge Bskl.
Arc Club de Nimes
Arcus
Lyngby Bskl.

Nytårspokalen - 18 m FITA m. finaler
Møllejagten - Ungdom
Møllejagten - Voksne
Nimes - Indoor - 2011
Skt. Sebastian Cup og FM
Muldvarpejagen - Seniorer

FEBRUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
6.
Hillerød
Hillerød Bskl.
FITA 18/12/8 m - Frederiksborgpokalen
12.
Lyngby Hallen
Lyngby Bskl.
Finalestævne for ungdoM
13.
Aalborg
Aalborg Bskl.	JM Ungdom
20.
Århus
Århus Bskl.
Aarhus Indoor Archery Cup og JM
				
– 18m med finaler

Startafgift: Senior/Masters kr. 150,00. Fita Junior/Kadet kr. 100,00.
Kadet/Mini og Micro kr.75,00.
Startafgiften indbetales klubvis ved tilmeldingen på konto nr.: 6300 0004043741
Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

(Svenske og Færøske skytter kan betale ved ankomsten)

Efter 60 pile skydes der Finaleskydning om Frederiksborg Pokalerne (1 Pokal pr. klasse).
Finalerne skydes efter SET systemet, der startes som altid med 1/8 finalerne.
Der skydes finaler i alle klasser, (min. 4 skytter pr. klasse) på det ansigt den enkelte skytte har
valgt.
Spørgsmål rettes til Svend Christensen, svendc42@gmail.com, Mobil nr.: 24641234
Tilmelding til Frederiksborg Pokalen modtages senest:
Fredag d. 15. januar 2011
Til: Henning Troelsen, Ålekæret 45, 3450 Allerød
eller på E. mail: henning@troelsen.net
Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt startafgift.
Hillerød Bueskyttelaug glæder sig til at se dig til Frederiksborg Pokalen.
Tilmelding lukker ved 180 deltagere

DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Kontortid: Mandag til torsdag fra kl. 10-15
Ønsker du at aflægge kontoret et besøg
– så ring og aftal nærmere med Helle.
Telefon: 43 26 27 28
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Fax: 43 26 27 29
www.dbsf.dk

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

