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Hvordan bliver du bedre? Det gør du ved at udfordre
dig selv. Ved at sætte nye mål for din træning, dine
resultater eller måden, du lever på. Det hænger nemlig sammen. Hvis du ønsker at forbedre din indsats på
banen – eller i skole, på arbejde eller et andet sted –
så skal du som regel se på hele din hverdag. Selv små
ting, der kan ændres, kan gøre en kæmpe forskel.
Hvorfor blive bedre? Ved at sætte nye mål – store
som små – bruger du din evner efter bedste evne.
Måske skyder du med bue, fordi du synes, det er hyggeligt, eller fordi du vil være verdens bedste. Uanset
hvad så vil du kunne få det sjovere og lære noget nyt,
hvis du sætter dig et mål. Det er ikke sikkert, du så
kan opfylde målet, men du har helt sikkert lært noget
på din vej!

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

I dette nummer af BUESKYDNING kan du læse om,
hvordan ambitioner og drømme fylder meget i dansk
bueskydning.
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Martin Damsbo
ramte plet

Sammen med Camilla Søemod udgjorde
Martin Damsbo et frygtindgydende
mixhold i 2010, hvor de endte året som nr.
1 på verdensranglisten

Martin Damsbo har igennem mange år været en af Danmarks
stærkeste compoundskytter. I 2010 fik han en sejr på den store
internationale scene. Endelig kom den i hus, vil nogle mene. Andre vil
mene, at det blot var et spørgsmål om tid. Der er dog ingen tvivl om,
at sejren var yderst velfortjent, og den gav ham det internationale
gennembrud – hvis han dog ikke allerede havde fået det.
BUESKYDNING har stillet Martin Damsbo nogle korte spørgsmål om
sæsonen 2010.
Foto: Allan B. Grønkjær

Hvad har været sæsonens bedste
oplevelse? Og hvorfor?
– Sæsonens bedste oplevelse var World Cup-sejren i Tyrkiet. Det var enormt fedt at komme øverst
på skamlen!

jeg følelsen af, at jeg havde Braden Gellenthien
(USA), hvor jeg gerne ville, men han er en ekstrem
dygtig skytte, så intet var overstået før sidste pil.
Men jeg havde god følelse med det, og troen på det
skulle lykkedes denne gang.

Hvad har været sæsonens dårligste
oplevelse? Og hvorfor?
– Det var ikke en oplevelse på banen eller konkurrence. Nej, det var, at EC i Aarhus måtte lukke og
flytte til Aalborg. Det gav blandt andet mig en masse
problemer, fordi de gode træningsfaciliteter nu ikke
længere var i nærheden af, hvor jeg bor. Det gør
min hverdag mere besværlig.

Hvordan var det at være til World Cupfinalen? Var det anderledes end de
andre store internationale turneringer?
– Ja, finalen var meget anderledes. Det er mere et
show, end det er for skytternes skyld. Vi skulle kun
skyde en dag, og der var lagt op til, at vi kun skulle
skyde meget få matcher. Finalen startede jo med
kvartfinaler, så Pagni, der vandt finalen, fik i alt tre
matcher den dag. Det var noget anderledes at skulle
sætte sig op til den konkurrenceform.

Hvorfor tror du, at den store sejr, som
du manglede, kom i 2010? Hvad har gjort
udslaget?
– Tid! Efter så mange år, hvor jeg var været lige
ved og næsten, var jeg sikker på, at det måtte lykkes
en dag. Jeg var kendt for at være en af de mest
uheldige skytter i internationale stævner i finale
skydninger, så før eller siden måtte det lykkedes.
  
Hvordan var det at skyde sig frem til
finalen i Tyrkiet og så ende med at vinde
den?
– Det var en befrielse, at det endelig lykkedes. Og
specielt under finalen. Efter de 3 første pile havde

4

Hvad er målene for 2011 med din egen
karriere?
– Jeg håber og tror på, at jeg får endnu en eller
flere top placeringer. Jeg vil gerne nå World Cup-
finalen igen i år, og jeg vil rigtig gerne tage endnu
en VM-medalje.

På vej mod nye mål
Sæsonen 2011 er allerede i fuld gang for Martin
Damsbo. Og sikke en start, han har fået. Han endte
på en fornemt 2. plads ved indendørsturneringen i
Las Vegas i februar – også betragtet som com-

poundskytternes OL. Samtidig skød han sig til en 3.
plads i FITA indendørs World Cup. Det lover rigtig
godt for resten af året.

Fortsættes på side 6
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Sorø BueSkyttelaug
InvIterer tIl
30 målS 3-D JagtStævne
søndag den 10. april 2011
Det sædvanligt hyggelige og spændende
3-D stævne på
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø
Martin Damsbo i snak med Peter Elzinga, Holland. En
evig konkurrent siden ungdomsdagene og en god
ven.

Der skydes i følgende klasser

Medierne vil gerne have en kommentar fra Martin
Damsbo.

RØD
Recurve
Compound
FITA Junior
Recurve
FITA Junior
Compound

Fortsat fra side 5

Hvordan ser du dig selv – som individuel
skytte eller som en del af et hold?
– Først og fremmest er jeg individuel. Hold er en
bonus, som man får ved at være gode individuelle
skytter. Hvis man er tre (to i mix) gode individuelle,
så får man et godt hold. Jeg ser mig selv som en del
af holdet off the field, hvor vi hjælper hinanden, så
meget vi kan.
Hvordan er det at skyde sammen med
andre på et hold (hvad enten det er mix
eller herrehold)?
– At skyde på et hold er meget anderledes end individuelt, og så alligevel slet ikke anderledes. Når
man skyder på hold sammen, kræver det faktisk ikke
andet, end at man skal ud og præstere som et individ. Hvis hver skytte går ud og skyder sin egen skydning (ligesom individuel skydning) så giver hver skytte også sit bedste til holdets præstation. Der, hvor
det anderledes kommer ind, er, at man bliver brudt i
sine egne rutiner: der er et anderledes tids pres,
samt skal man huske/lære at kommunikere med ens
hold kammerater for at hjælpe holdet, selvom man
ikke selv er på linjen. Fordelen ved et hold frem for
individuel skydning er for eksempel, hvis man har et
dårligt skud, så har man et hold til at hjælpe en op.
Det er altid rart at have en back up i form af holdkammeraterne.
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5-45m

Martin Damsbo øverst på skamlen ved World Cupafdelingen i Antalya, Tyrkiet, 2010.

BLÅ

GUL

Barbue Langbue
FITA Junior Barbue

GRØN

HVID

FITA Kadet Barbue
FITA Kadet Langbue
Kadet Barbue
Kadet Langbue

Mini

Micro

National Buejæger

5-25m

5-25m

5-20m

5-30m

FITA Junior Langbue
FITA Kadet Recurve
FITA Kadet Compound
Kadet Recurve
Kadet Compound
5-30m

Skydning og pointsystem efter DBSF lovkompleks (2 pile):
(X=11)/10/8/5 og 7/5/2 point
Opvarmning 9.00-9.45 Start kl.10.00
Senior/Junior kr. 150,00 – Børn kr. 75,00
Salg af Øl/vand, kaffe/te, og lækker kage.
Skriftlig tilmelding senest den 3. april til:
Jørgen I. Johansen e-mail: grimlock@sol.dk
mobil: 40313341

vel møDt
Sorø BueSkyttelaug
Glæde blandt holdkammeraterne efter en sejr. Martin
Damsbo (i midten) ses her sammen med Patrick Laursen
(tv.) og Mads Krogshede (th.)

SORT

Træner- og inst ruktør kursus
Underviser Søren Ipsen (th.) i gang med praktisk
undervisning. Som det kan læses i BUESKYDNING nr. 1
2011 har han givet DBSF’s trænerkursus Trin 1 en
renovering. Hans arbejde er meget inspireret af Kim,
Hyung Taks træningsmetoder, og Søren Ipsen har
udvekslet ideer og materialer med tidligere
landstræner/sportschef for DBSF, Henrik Toft.

Dansk bueskydning har konstant brug for trænere – og trænerne har
brug for den mest opdaterede viden. Den kobling arbejdes der hele
tiden på, og trænerne på Bornholm havde i februar mulighed for at
lære om de nye ideer i DBSF’s Trænerkurser.
Tekst og foto: Holger Kürstein, Rønne Bueskytte Laug

8

På initiativ af Torben Keil, bueskytte i Rønne Bueskytte Laug og far til Anina, talent i klubben, var der arrangeret trænerkursus Trin 1 i weekenden den 12.13. februar på Bornholm.
10 håbefulde medlemmer havde tilmeldt sig, og
Søren Ipsen, træner i Køge samt på storsamlingerne
Øst formåede at holde os i ånde i samtlige 10 timer
lørdag og små 8 timer søndag.

Hele lørdagen gik i klubhuset med teori. Søren
havde sammensat et program bl.a. ud fra den koreanske toptræner Kim Hyung Tak´s store viden, om
hvordan man skyder med bue.
Søndag startede i hallen med praktisk gennemgang af stoffet, hvor vi fik lejlighed til at afprøve teorien i praksis.
Samtlige kursister var efterfølgende enige om, at
man havde fået fyldt posen med en hel masse værktøjer til brug på skytterne. Nu gælder det kun om at
lære at udnytte dem. Hvilket der nok vil gå nogen
tid med for de fleste af os.
Samtlige kursister var godt møre søndag eftermiddag. Det var imponerende at se Søren Ipsen holde
gejsten oppe fra morgen til aften de to dage. En
ildsjæl som Søren Ipsen skal man lede længe efter,
og han må være guld værd for klubben i Køge - for
ikke at snakke om deltagerne på storsamlingerne
Øst. Gad vidst om man kunne ”snige” sig med der …
Søren Ipsen meddelte, at det han havde udsat os
for, var lidt af et eksperiment – i og med, at det efterfølgende skulle til vurdering hos ”de kloge” i forbundet. Hvorefter det hele skulle munde ud i en renovering af det tidligere kursuskompendium, som nu
er blevet anvendt i en del år.
Undertegnede, som har deltaget på mange andre
idrætskurser, kan kun anbefale, at man indarbejder
Søren Ipsens ideer i fremtidige kurser.
Bornholm sender en tak til Søren for en god oplevelse.
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Lys efter krigsårene
BUESKYDNING bringer her en tur tilbage i tiden til dengang, hvor
landskampe mod svenskerne kunne få de sportslige sind i kog på
begge sider af Sundet.
Tekst: Holger Kürsten, Rønne Bueskytte Laug. Foto: ”Dansk Sport gennem 50 aar” og DBSF

Tidspunktet er juli 1945. Efter budskabet om befrielsen i de tidlige dage i maj og Tysklands udmarch af
landet begynder bueskyttefolket at se fremad. Og
udad.
Idéen går på at afvikle en landskamp med svenskerne. Nu har man i ”de fem forbandede år”, som
man kaldte årene under 2. verdenskrig, ikke kunnet
have samkvem med udlandet, og udviklingen af
bueskydningen har været hæmmet af den manglende inspiration fra det store udland. Man skal her
tænke på, at Dansk Bueskytte Forbund blev stiftet i
maj 1941, og grundet krigen havde alt samkvem
med udlandet været umuligt.
Og hvad er så nærmere, end at begynde med en
landskamp mod svensken, som på mange måder i
den svære tid støtte dansk bueskydning.
I bladet BUESKYTTEN - forløberen for DBSF’s officielle blad i dag, BUESKYDNING som blev udgivet at
en kreds af bueskytter – kunne det læses i januarnummeret, at man allerede i 1943 ville prøve at arrangere landskamp mod svenskerne. Den blev så
ikke til noget, da det netop var i 1943 at konfrontationerne med tyskerne eskalerede, og stævner og
kampe med hold fra udlandet blev umuligt. Tyskerne
forbød dansk idræt det, fordi det var en måde at
holde styr på den danske befolkning.
BUESKYDNING juli 1945 bekendtgjorde så, at
august måned bliver en ”enerverende” måned for
de danske bueskytter:
– Ikke alene afholdes samtlige distriktsmesterskaber og Danmarksmesterskabet, men nu meddeles
det også fra sædvanligvis pålidelig kilde, at der forestår en spændende begivenhed som en landskamp
med vore svenske brødre.
Udtagelsen
De indledende forhandlinger var faldet på plads, og
man var nået frem til, at der skulle deltage fire skytter fra hvert land. Skytterne skulle bære tydelige
numre i de to lands farver af hensyn til det forhåbentlige talrige publikum, som via højtaler skulle informeres om stillingen efter hver seks pile. Skydningen skulle finde sted på Østerbro Stadion i København.
Forbundet henstillede til, at samtlige foreningsformænd inden den 20. juni skulle indstille de bueskyt-
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ter, som de mente, ville være absolut kvalificerede til
at kunne deltage i et så krævende stævne. Skytternes bedste resultater - kontrollerede - de sidste to
måneder, skulle indberettes. Derudover skulle der afholdes to kontrolskydninger også inden den 20. juni.
Der skulle desuden lægges vægt på, at de indstillede skytter er ”konkurrencemænd i dette ords bedste betydning”.
Optakten
Landskampen, som ville blive den første internationale bueskyttekonkurrence på dansk grund, skulle
finde sted den 20. august, og alle sejl blev sat. Man
kunne bestille billetter skriftligt til DBSF’s kasserer.
Der ville være nummererede siddepladser á 4 kr. på
overdækket tribune. Ellers 3 kr. for en almindelig siddeplads. Ståplads 1.50 kr. Ståpladser for børn under
15 år kostede 75 øre.
Der var forsalg 8-10 dage før i BT-centralen og Politikens billetbureau.
For nuværende – dvs. augustnummeret af BUESKYTTEN - kunne man desværre ikke meddele holdopstillingen, men måtte henvise til dagspressen. Det
kunne dog oplyses, at den femfoldige svenske mester 1940-1944, John Ling ville være på det svenske
hold. Samme John Ling deltog ved VM i Oslo 1939
og blev nr. 16. Ligeledes ville Emil Heilborn være på
svenskernes hold. (Heilborn blev verdensmester i
Prag 1936).
Ligeledes kunne det oplyses, at Gunnar Nu-Hansen, radioens populære sportsredaktør, ville være
speaker ved stævnet.
Det påpegedes, at det ville være vanskeligt at
skaffe hotelplads i København, hvorfor man i videst
mulig omfang ville arrangere privat indkvartering for
gæster fra provinsen hos københavnske bueskytter.
Rejsende over Storebælt erindredes om de billige populære færgebilletter.

Landskampen Danmark-Sverige i august 1945 fandt sted på Østerbro Stadion i København. Arrangementet var
hårdt ramt af kraftigt regn, som det kan ses på vandmængden på stadion]

Landskampen
I dagene op til begivenheden havde arrangørerne
travlt med at kaste bekymrede blikke til barometeret.
Udsigten var ikke lovende, og netop som de første
pile blev afgivet, begyndte det at øse ned.
Fortsættes på side 12
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Sigfred Smed, DM 1944 og 1945, med buen højt
hævet. Stillingen var ikke ualmindelig ved
skydning på 90 m. Nogle skytter brugte en elastik
på underste bueben som sigtemiddel.

Fortsat fra side 11

I et entusiastisk referatet i BUESKYDNING september
1945, som fylder tre tætskrevne sider hedder det:
– Samtidig med de første pile susede mod målet,
susede samtidig de første regndråber mod grønsværen, som i løbet af få øjeblikke forvandledes til et
morads. Og det tog til i skybrudslignende styrke. De
arme skytters hvide skjorter klæbede sig fast til de
solbrune kroppe, og buksernes opslag fungerede
som tagrender en miniature.
Man har ligefrem medlidenhed med de stakkels
bueskytter og ikke mindst arrangørerne. Meget afhang af vejret. Vi kender det jo godt også i dag.
Andendagen blev mindst lige så våd. Netop som
DBSF’s formand, Poul Nielsen, havde budt velkommen til publikum og nationalmelodierne var blevet
afspillet, åbnedes himlens sluser igen.
Man havde satset på publikumstilstrømning på andendagen om søndagen - den korte ronde. De
udenoms ting var i orden med flag og taler og resultatformidling via højtaler med Gunnar NU-Hansen.
Men alle prøvede at bevare det gode humør. Undervejs refererede Gunnar Nu-Hansen om flere gode
skud, selvom han også betegnede nogle som ”vådeskud” og ”grædepile”…
Konkurrencen
Programmet, der blev skudt, var den daværende internationale lange- og korte ronde. Den lange om
lørdagen og kort ronde om søndagen. Grundet
regnvejret valgte man at udsætte den lange rondes
50-meter til søndag morgen, hvilket viste sig ikke var
nogen speciel fordel. Også søndagens skydning blev
som beskrevet en våd omgang.
Efter lørdagens skydning på 90 m og 70 m førte

efterlysning
Billederne er scannet fra bladet BUESKYDNING.
Hvis du ligger inde med originale fotos fra den
tid – eller kender nogen, der gør – er jeg meget
interesseret i at låne dem. Man kan evt. scanne
og sende pr. mail eller sende dem til følgende
adresse. Jeg lover at sende tilbage efter endt
brug.
Holger Kürstein, Nørre Løkke 17, 3700 Rønne tlf.: 56 95 44 06 e-mail: h.kurstein@mail.tele.dk
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De to hold efter skydningen foran Idrætshuset
på Østerbro Stadion. Det samlede resultat kan
skimtes i vinduerne bag skytterne.

svenskerne med 70 point, trods danskerne havde
ført på de første serier. Forspringet skulle senere vise
sig at holde hele matchen ud.
Under den udsatte 50 m og den korte ronde øgedes svenskernes forspring. På et tidspunkt ”tog danskerne sig sammen”, og der var udsigt til en sensation. Efter at have været bagud med 170 point halede
man hurtigt ind på forspringet. På 35-meteren var
forspringet reduceret til 32 point, og spændingen
blandt publikum og skytterne voksede:
– Midt under skydningen på 25-meteren knækkede Tang-Holbæks bue med et brag. Det så ret faretruende ud, idet han greb sig med begge hænder til
ansigtet og krummede sig sammen i smerte. Heldigvis havde buen kun ramt øjenbrynet, der blødte temmelig kraftigt. Det så grimt ud, men Holbæk fortsatte ufortrødent med en lånt bue og indkasserede folkets jubel ved straks at skyde en 6-er [centrum på 25
m skiven].
Resultaterne
I den individuelle konkurrence havde Sigfred Smed,
København, Danmarksmester fra 1944, ført gennem
hele den korte ronde med svenskeren Berglund som
farligste konkurrent. Skæbnen ville, at de to stod
helt lige med hver 1016 point på førstepladsen, da
skydningen var slut. Ved fintællingen af antal træffere måtte Smed give sig, idet Berglund havde 202
træffere mod Smeds 197. [Der skulle i alt afgives

234 pile på de to afstande]. Der var altså lidt flere
pile den gang, som ikke ramte skive.
Sverige vandt den første landskamp med i alt
3499 point mod Danmarks 3443. En forskel på 56
point. Danskerne kunne hygge sig med, at man
havde bedste resultat på lang ronde ved Sigfred
Smed, samt at man blev samlet vinder af den korte
ronde. Tang-Holbæk blev ligeledes bedste mand på
kort ronde. Så helt tabt bag vognen var de danske
skytter ikke. Som der står i referatet: ”Et slag et tabt,
men der er tid til at vinde et nyt”.
At Tang-Holbæk var bedst på den korte ronde,
skulle de kommende år vise sig ikke at være en tilfældighed. Mangen en konkurrence afgjorde han
netop på de korte afstande.
Afslutningen
Søndag aften samledes skytter og særligt indbydte til
spisning, og mere end ti personer - svenskere og
danskere – holdt taler. Formanden for DBSF, Poul
Nielsen, bød velkommen og tolkede i varme ord sin
hyldest til Sverige, som på så mange måder hjalp og

DBSF’s formand Paul Nielsen.

støtte danskerne under de mørke krigsår. Svenske
John Ling hyldede de danske skytter, som han mente
absolut tilhørte verdenseliten.
Skribenten for BUESKYDNING havde indhentet
forskellige udtalelser fra både skytter og tilskuere, og
alle havde været ovenud tilfredse med arrangementet. Og formand Poul Nielsen udtrykte det således:
– Gudskelov at det hele er overstået. Nu trænger
jeg også til ferie. Det har været en hård tid, mens
forberedelserne stod på…”

Resultaterne som sådan siger ikke vore
dages bueskytter ret meget - henset til
den noget finurlige fordeling af pilene
på de forskellige afstande samt
skivernes pointinddeling. Alligevel skal
de nævnes her, når nu det var det første
officielle stævne overhoved med
udenlandsk deltagelse:

kort - lang
1
2
3
4
5
6
7
8

E. Berglund, Sverige	
S. Smed, København	
G. Karlsson, Sverige	
E. Tang-Holbæk, Hørsholm	
John Ling, Sverige	
Tromberg, Aarhus	
Sv. Petersen, Odense	
E. Heilborn, Sverige	

524
527
514
444
448
435
285
317

-

492
489
462
511
433
354
398
309

total
1016
1016
976
955
881
798
683
626
13

Debutant
vandt Jysk
Mesterskab

Søndag d. 13. februar afholdt Aalborg Bueskyttelaug Jysk mesterskab
for ungdom. For første gang blev mesterskabet afviklet som et
selvstændigt stævne kun for ungdom.

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk

AnnonceA5_februar2010.indd 1

Tekst: Rikke Carlé, Aalborg Bueskyttelaug. Foto: Keld Halskov, Aalborg Bueskyttelaug

12-03-2010 08:50:31
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Fortsat fra side 15
Der var skytter fra hele Jylland – fra syd til nord, men
der kunne have været nogle flere, da der kun var 22
skytter til start. For nogle klubbers vedkommende
faldt datoen nemlig sammen med vinterferien. Til
gengæld var stævnet hyggeligt og blev afviklet i en
atmosfære, så også alle de nye skytter kunne slappe
af. Nye skytter var der flere af, og det er dejligt for
sporten og klubberne, når der er tilgang af ungdomsskytter. Lilli Fuglsang fra Aalborg Bueskyttelaug
var til sit første stævne nogensinde og vandt dame
mini klassen med hele 495 point.
Særligt i herre kadet klassen var der en spændende kamp om førstepladsen. Her trak Thomas Weltz
fra Bueskyttelauget Viking det længste strå og vandt
med kun 4 point. De to mindste ”damer” havde
også en god fight, og lå meget tæt hele vejen. Også
her trak Viking det længste strå og Josefine Edelberg
vandt.
Efter stævnet stillede trænerne fra Aalborg Bueskyttelaug sig til rådighed for skytterne med råd, vejledning og træningsfifs til deres videre udvikling. På
den måde blev stævnet både lærerigt og hyggeligt,
samtidig med at der god kamp om medaljerne.
Efter omtrent to år med byggeplaner, byggerod,
indretning af indendørs- og udendørs skyde-facilite-

ter og udarbejdelse af samarbejdsaftale med DBSF,
har Aalborg Bueskyttelaug sat gang i et projekt til
uddannelse af klubbens trænere og hjælpetrænere
for at hjælpe de unge eller nye skytter rigtigt godt i
gang. Derfor har Aalborg Bueskyttelaug startet et
kursusforløb i klubbens lokaler, hvor fokus vil være at
lære om skydeteknisk træning baseret på Koreas
basic skills princip, inspireret af koreaneren Kim
Hyung Tak. Kurserne foregår den første tirsdag og
torsdag i måneden og er en kombination af teoretiske oplæg eksemplificeret med billeder/videoer af
verdens bedste skytter, eller klubbens egne skytter,
og praktiske øvelser i at træne og analysere skytter.
Henrik Toft er oplægsholder hver gang og der er
foreløbig 15 deltagere.
Skytterne har taget rigtigt godt i mod tiltaget, og
oplevelsen er, at der er sjovt at træne efter basic
skills principperne. Øvelserne er sjove, og så gør det
jo heller ikke noget, hvis man hurtigere lærer at
”ramme”. Samtidig giver det trænerne nogle konkrete værktøjer og retningslinjerne til at hjælpe skytterne med i dagligdagen.

Lær at
holde stævne
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.
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 er
det samme, som blev afholdt i Taastrup den 8. januar 2011.
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.

DyREHAvERunDEn 2011
Søndag den 27. marts 2011
Jægersborg Dyrehave ved Raadvad Kro
24 mål 3-D dyr
TK 9.30

Start 10.00 (Husk sommertid begynder!)
Klasser: Ingen opdeling på køn
Klasse 1: Compound
Klasse 2: Recurve
Klasse 3: Barbue
Klasse 4: Langbue
Klasse 5: Buejæger (se lovkomplekset)(10.51.1)
Maximum to pile ( DBSF-3D regler af april 2010)
Points:((11)-10-8-5)(7-5-2)
Pil skal sidde i dyr for at tælle.
Alt, hvad der kan bløde, tæller

Dansk Bueskytteforbund

For at få mest ud af kurset vil det være en stor fordel, at man medbringer sin egen bærbare PC.
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.
Kurset finder sted lørdag den 19. marts kl. 9.00 og
slutter senest 17.00. Kurset finder sted i Aarhus.
Deltagelse i kurset er gratis, og der vil blive serveret
kaffe/the samt frokost.
Tilmelding senest 9. marts 2011 til Karsten Weikop
på e-mail karsten@tikbue.dk
Ring gerne 26160606, hvis der er spørgsmål.

Tilmelding:
Torben Eskildsen - Tværbommen 11- 2820 Gentofte. Tlf. 39657277
Email: torben.eskildsen2@skolekom.dk
Tilmeldingsfrist: Skriftligt eller telefonisk eller e-mail,
senest onsdag den 16. marts 2011
Tilmelding er bindende!
BEMÆRK: Meld til via telefon eller mail, selvom du betaler via netbank!!!
Betaling: via netbank - Reg. 1551 konto 10586356
Husk at skrive: Navn- Klub- Klasse.
Undtagelsesvis kan betaling finde sted i skoven!
OBS: Børnepatruljer bliver dannet.
Stævnet vil være dommergodkendt.
PS: Camouflagetøj ikke tilladt jvf. lovkomplekset 2.6.8, pga sikkerhedsårsager.
Vel mødt i skoven!

Lyngby Bueskyttelaug
BETEgnELSE

ALDER

KR.

SENIoR
JUNIoR
KADET
MINI
MICRo

>18
16-17
13-15
11-12
<10

150
100
100
50
50

Spis bedre
– skyd bedre

Vil du have en god træning eller præstere til konkurrence, så skal du
sørge for at have dit udstyr i orden. Udstyret er naturligvis bue, pile
m.m., men din krop er et ligeså vigtigt udstyr. Du tuner og trimmer
bedst din krop til at præstere, hvis du spiser og drikker sundt.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Fødevarestyrelsen

De fleste af os vil helst have noget mad, der er nemt
og hurtigt, når vi træner eller er til konkurrence. Og
en sodavand og chokoladekiks er gode til at få energien sparket hurtigt i gang. Det dur bare ikke. I stedet skal vi tænke os godt om, så vi giver kroppen
det brændstof, den har brug for. Ellers kan du lige så
godt springe noget af din træning over, fordi du får
ikke det maksimale ud af din indsats, hvis din krop
mangler den rigtige energi. Det går især ud over din
evne til at koncentrere dig.
Hvis du parrer den rigtige mad med din træning,
så har du meget bedre muligheder for at lære. Du vil
faktisk kunne lære op til 25% mere ved at spise korrekt og samtidig få bevæget kroppen inden den
egentlige træning. En kort løbe-, cykeltur eller
noget lignende vil derfor være en god måde at få
sparket din hjerneceller i gang, inden du begynder
på din buetræning.
Planlæg din sundhed
Mad og drikke med meget sukker – det kan være
sodavand, mange slags kiks, kage og lignende – betyder, at din krop og dit hoved laver jo-jo bevægelser. Sukkeret giver kroppen energi hurtigt, men energien forsvinder mindst lige så hurtigt igen. Det efterlader dig med en flad fornemmelse, og gør dig uoplagt. I stedet skal du sørge for at spise varieret og
sundt. Det kræver faktisk ikke så meget, men en
smule planlægning skal der ofte til.
Vejen til den sunde kost starter typisk derhjemme.
Hvis du sørger for, at du har grøntsager, frugt, rug-

brød eller grovbrød, fiskepålæg, kød – det vil sige,
den slags mad, der giver dig god energi – så har du
allerede vundet meget. Med den gode mad i huset
bliver det meget lettere at lave en god madpakke
eller en spændende aftensmad. Har du ikke maden i
huset, er det typisk der, hvor du så vælger en pizza,
en lasagne eller lignende i supermarkedet, eller
køber mad hos den lokale grillbar eller pizzaria. Det
skal der selvfølgelig også være plads til, men det bør
være sjældent. Brug i stedet lidt tid på at lave maden
selv – det betaler sig.
I dag er der så meget fokus på, hvad sund mad er,
at du finder gode opskrifter alle steder; blade, aviser,
tv-programmer m.m. Du kan også finde opskrifter til
idrætsudøvere ved at se på DIF’s og Team Danmarks
hjemmeside (se links andet sted her på siden).
Gør det nemt for dig selv
Der er mange gode råd om, hvad og hvordan du
skal spise. Det vigtigste er, at du gør det let for dig
selv at spise og drikke sundt. Så skal du nok opfylde
Fødevarestyrelsens kostråd og så justere maden, så
den passer til dig behov. Der er klart, der er forskel
på, hvor meget du skal indtage alt efter, hvor meget
du træner, hvor gammel du er, hvor høj du er osv. En
sidste vej til en sundere krop og en sund træning er
at sørge for at have en vanddunk med dig. Kroppen
har brug for vand, og behovet stiger i takt med at
du sveder. Husk, kroppen har ikke brug for Coca-Cola.

Mad til stævner
© Fødevarestyrelsen og Kræftens
Bekæmpelse • November 2005 •
1. udgave. 1 oplag • Oplag: 30.000
• Design: essensen ApS • Foto: Jasper
Tryk: From & Co • Yderligere eksemplarer
Carlberg og Lars Bahl
kan bestilles på www.fvst.dk/publikationer,
bestillingsnummer 2005215. På www.mad-i-b
Eller Danmarks Idræts-Forbund via
evaegelse.dk under publikationer.
www.dif.dk under publikationer.

Denne pjece er målrettet trænere,
ledere og forældre til
børn og unge, der dyrker idræt.
Den indeholder gode
råd til mad og drikke for børn og
unge, der træner 1-1 1/2
time ca. 1-3 gange om ugen og er
til stævne eller kamp i
weekenden.

Den hurtige sult
Til den hurtige sult kan du spise et lille måltid. For
eksempel en af disse (ikke dem alle):
•
•
•
•
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grovbolle med nutella og et stk frugt
lille sandwich med magert pålæg
fedtfattige kiks og et stk frugt
Måske kan I arrangere i din klub, at der
altid er frugt, når I har træningsaftner. I
kan også sørge for, at alle har en vanddunk (og der ingen sodavand er i klubben).

Det kan være svært at få den rigtige kost, når
man er til stævner. DIF har derfor i samarbejde
med Kræftens Bekæmpelse/Mad i Bevægelse og
Fødevarestyrelsen lavet en kampagne til de foreninger, der vil gøre en forskel. Målet er, at foreningerne vil forsøge at gøre den gode og
sunde mad nem at komme til for deres idrætsaktive. Du finder pjecer og flere informationer
om, hvordan du nemt og præcist kan gribe det
an på:
•
www.altomkost.dk
•
www.dif.dk (Klik på ”Projekter og rådgivning” og herunder ”Børn og unge”, hvor
du finder informationer om sund mad)
•
www.teamdanmark.dk (Klik på ”Elite
sportsfolk” og her finder du ”ernæringsvejledning”)
Læs pjecen og find gode råd!

En energi- eller müslibar er også en mulighed,
men du skal være opmærksom på, at der er
mange af den slags barer, der også giver den forkerte energi. I en konkurrecesport som bueskydning skal du undgå en bar med mange kulhydrater og meget fedt (max. 10 gram fedt pr. 100
gram i forhold til barer). Find i stedet en bar med
en god balance mellem kulhydrater, fedt og proteiner (læs bag på pakken for at se, hvad der er i
baren)

Fødevarestyrelsen
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg
Tlf: 33 95 60 00
info@fvst.dk
www.fvst.dk
www.altomkost.dk

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf: 35 25 75 00
www.cancer.dk
www.mad-i-bevaegelse.dk

Hvad skal idrætsaktive børn
og unge spise og drikke?

Målet med projekt Mad i Bevægelse
er at skabe
sundere rammer for mad og drikke
til børn og unge
i idrætslivet. Projektet er finansieret
af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. Læs mere
om projektet på
www.mad-i-bevaegelse.dk, hvor
du også kan finde
yderligere inspiration.

Udarbejdet i samarbejde med

samt Danmarks Fødevareforskning,
Sundhedsstyrelsen og
Halinspektørforeningen.

19

Ambition om at sætte
Aarhus på verdenskortet
I Aarhus finder vi landets ældste, aktive bueskydningsklub, men Aarhus
Bueskyttelaug er på ingen måde blevet en gammel, inaktiv dame.
Klubben forsøger at skabe en international turnering, der kan tiltrække
sig international opmærksomhed. BUESKYDNING sætter her fokus på
klubbens ambitioner.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Claus Ingerslev

Pilene fløj gennem luften, mens snakken går blandt
tilskuerne og de skytter, der ikke stod på linjen. Stedet er Viby Idrætsparks indendørshal i Aarhus. Søndag den 20. februar afholdt Aarhus Bueskyttelaug sit
traditionelle indendørsstævne, der i 2009 fik har navnet Aarhus Indoor Archery Cup. I Aarhus håber man,
at indendørsstævnet for fremtiden vil være en stærk
lillebror til det, der skal være falgskibet; udendørsstævnet Aarhus Archery Cup.
Fælles for turneringer er, at Aarhus Bueskyttelaug
forsøger at tiltrække flere skytter, end danske stævner normalt formår (måske med undtagelse af Danish Open). Det vil sige skytter fra det store udland.
Lokkemidlet er stærke pengepræmier, og allerede
ved februarmåneds indendørsturnering var første
præmien i hhv. recurve og compoundklassen på
3.200 kr. Det er meget mere, end man normalt ser
til danske stævner.
Kasper Hovgaard (blandt bueskyttevennerne kendt
som ”HC”), næstformand i Aarhus Bueskyttelaug og
stævneansvarlig, deltog i den tidlige sommer 2010 i
et FITA-seminar, der handlede om at arrangere stævner på højt internationalt niveau. Hans deltagelse var
blot et af de tiltag, Aarhus Bueskyttelaug har gjort
for at rykke et trin eller to op ad stævneranglisten.
De ønsker at skabe en turnering, der går ud over
Danmarks grænser. Ambitionen er også, at turneringen kan leve op til kravene om at blev en FITA
”Word Ranking Event” i 2013. Det vil sige en af de
turneringer, der tæller med på skytternes verdensrangliste. Endelig – men ikke mindst – ønsker man at
kunne afholde en World Cup-afdeling i 2014.
Det internationale format
For at kunne komme i betragtning til disse mål, må
stævnerne naturligvis høre efter de internationale
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formater. Aarhus Archery Cup (udendørs), der finder
sted den 18-19. juni, vil da også følge de formater.
For recurve-divisionen vil det i år være en dobbelt
70 m, der bliver skudt. I compound-divisionen vil
kvalifikationsrunden være en dobbelt ”Compoundrunde”. Compoundrunden består af 72 pile skudt på
50 m. For begge divisioner vil der være individuelle
finaler. Derudover vil stævnet også byde på et spændende indslag. Kasper Hovgaard forklarer:
– Lidt utraditionelt vil vi prøve at få en anderledes
holdskydningskonkurrence op at stå. Holdene vil
kunne bestå af skytter fra forskellige klubber og
lande. Holdene vil bestå af 3 skytter i den samme division, hvilket også betyder, at man kan mikse mellem herre, damer, senior og junior. Holdene vil skulle
meldes til konkurrencen på dagen af holdene selv.
Publikum skal være med
Det er vigtigt, at publikum får en god oplevelse til
stæverne. Derfor bruger Aarhus Bueskyttelaug det
tidtagnings udstyr, som DBSF har indkøbt. Derudover
bruger klubben naturligvis også DBSF’s scoreterminaler, der gør pointoptællingen hurtig,. Points ryger direkte ind i et computersystem, efter skytterne har
indtastet deres scorer efter hver ende. Da resultaterne går direkte ind i computeren , vil de kunne vises
med det samme på storskærme. Derfor søger Aarhus Bueskyttelaug om midler til at købe skærme, der
kan bruges. Det vil gøre, at tilskuere og skytter har
større overblik over stillingen.
–Vi har også tanker om at ville producere live billeder til visning på storskærme for at gøre oplevelsen
større tilskuere og skytter. Samtidig vil man også
kunne sende det live over nettet til interesserede
over hele verden. Derudover vil vi også kunne lave
levende billeder til pressen eller sponsorer, som Kas-

per Hovgaard fortæller om drømmen.
Voksende medlemstal
I dag har Aarhus Bueskyttelaug omkring 90 medlemmer, og er blandt de største klubber i landet. Klubben har også en ambition om at blive endnu større.
Ved udgangen af næste år vil klubben gerne have
150 medlemmer. Lykkes det at skabe en eller flere
stærke turneringer i Aarhus, vil det formentlig være
lettere at tiltrække nye medlemmer til klubben også.
– Medlemmerne spænder i dag helt fra nye ungdomsskytter til elite skytter med flere års erfaring på

landsholdet. Som en del af klubbens udvikling har vi
hele tiden gang i nye udviklingsprojekter med henblik for både nybegyndere og den erfarne elite, forklarer Kasper Hovgaard og siger videre:
– Vi arbejder blandt andet på at få bedre træningsforhold til medlemmerne og finde bedre og
flere trænere til det voksende medlemstal.
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STÆVNEkalenderen

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

MARTS

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
5.-6.
12.-13.
19.
22.-26.
27.
		

Taastrup Idræts Haller
Hillerød
Lyngby Hallen
Cambrils, Spanien
Jægersborg hegn
/Raadvad Kro

TIK
Hillerød Bskl.
Lyngby Bskl.
EMAU
Lyngby Bskl.

DM for Senior/FITA Junior og Kadet
DM for Ungdom
Ungdomsstævne
EM Senior/Junior
Dyrehaverunden 2011

APRIL

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
10.
10.
12.-17.
22.

Grønningen, Sorø
Vejle
Antalya, Tyrkiet
Haderslev

Sorø Bskl.		
DBSF		
EMAU		
Haderslev		

3D - 30 mål
Forbundsmøde
Grand Prix 1
3D – 30 mål 		

MAJ
Foto Øverst: Pengepræmierne var store til Aarhus
Indoor Archery Cup. Vinder i compound-divisionen
blev Patrick Laursen, Lavia. Nr. 2 blev Mark Bysted,
Aarhus. Nr. 3 blev Andreas Darum, Gladsaxe og Nr. 4
blev Stephan Hansen, Nykøbing.

Foto Nederst: Dennis Bager, Arcus, skød en flot
Aarhus Indoor Archery Cup, hvor han vandt
recurveklassen.

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.-7.
7.
14.
16.-21.
24.-29.
28.
29.

Porec, Kroatien
Ørneborgvej, Randers
Hillerød
Armenien
Toulouse, Frankrig
Lyngby
Adlerhusbanen

FITA		
Randers Bskl.		
Region Øst		
EMAU		
EMAU		
Lyngby Bskl.		
Middelfart		

World Cup 1
FITA stævne
Samling, bar- og langbue
JC1
Grand Prix 2
OL runde ungdom
FITA stævne

Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

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

sommerskydning
reminder
1. runde af sommerskydningen starter den 2. maj.
Du vil inden længe kunne finde informationer om
sommerskydning på www.dbsf.dk

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

Dansk Bueskytteforbund

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 ...

