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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 83 17 26 • mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

ETHAFOAM

®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

LEDER

INDHOLD

Ofte kan du i bladet her læse om personer, der har
nået målet. De har arbejdet længe for at komme dertil, og somme tider lykkes det. Ofte er det dog vejen
mod målet, der virkelig er den interessant historie.
BUESKYDNING prøver at finde de historier ude blandt
jer læsere. Sidder du med en anekdote, der har værdi
for andre, så send den ind.
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At nå målet

•
•
•
•
•
•

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

I dette nummer af BUESKYDNING finder du historier
om skytter, der har nået deres mål – eller i hvert fald
nogle af målene, fordi hvornår er man egentlig ved
vejs ende? Det er helt sikkert, at Ungdoms-OL for
Nynne Holdt-Caspersen og Benjamin Ipsen var en stor
oplevelse, men i deres udvikling som bueskytte var
det blot et skridt på vejen.

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

Foråret er over os. Brug det til at komme ud at skyde
– for eksempel på DBSF’s egne 3D baner, der lokker
med rigtig fine forhold året rundt.

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

God læselyst!

45 kr.

Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING
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Dansk mester indendørs
De danske mestre for ungdom og senior indendørs for 2011 er fundet.
Hillerød arrangerede ungdoms-DM den 12-13. marts i Frederiksborgcentret, og TIK afholdt senior-DM den 5-6. marts i Taastrup Idræts
Center. BUESKYDNING ønsker alle stort tillykke.
Foto: Flemming Skjoldborg (ungdoms-DM) og Kaj Frandsen (senior-DM)

Ungdoms-DM
Dame Micro Barbue
Freja Dam, Sorø

Herre Mini Compound
David Torndal, Randers
Dame Mini Recurve
Camilla D. Nielsen, Midtfyns

Herre Micro Barbue
Ditlev Hertzog, Vordingborg

Herre Mini Recurve
Lau Kartholm, Lyngby

Herre Micro Langbue
Lasse Troelsen, Hillerød

Herre Kadet Barbue
Sebastian Devine, Præstø

Herre Micro Compound
Mikkel Pedersen, Vordingborg

Herre Kadet Langbue
Mads Bangsborg, Hillerød

Dame Micro Recurve
Laura Carlé, Aalborg

Herre Kadet Compound
Rene V. Kristiansen, Christiansfeld

Herre Micro Recurve
Andreas Kjeldsen, Lavia Odense

Dame Kadet Recurve
Ann Christensen, Aalborg

Dame Mini Barbue
Maria Beck

Herre Kadet Recurve
Mathias Daugaard, Vejle

Herre Mini Barbue
Mikkel Gyllenborg, Præstø
Herre Mini Langbue
Rune Nielsen, Sorø
Dame Mini Compound
Katja Ree Møller, Sorø

Ungdoms-DM for hold
Barbue 8m
Middelfart Bueskyttelaug:
Oliver Søndergaard
Marie Bommersholdt
Magnus Villumsen

Compound 8m
Lyngby:
Benjamin Peppin
Anton Mortensen
Nickolaj Rewers
Barbue 12m
Præstø Bueskyttelaug:
Sebastian Devine
Mikkel Gyllenborg
Oliver Torngaard
Langbue 12m
Hillerød:
Ludvig Rossau
Mads Bangsborg
Daniel Laursen
Compound 12m
Sorø:
Thor G. Petersen
Katja Ree Møller
Dennis Frydkjær
Recurve 12m
Aalborg:
Mathilde Tønder
Nicolaj Carlé
Jakob Waaentz

FOTO ØVERST:
Glæden er stor, når
man er blevet dansk
mester. Her ses
medaljetagerne i Herre
Kadet Recurve;
Mathias Daugaard,
Vejle (guld), Aske
Halskov, Aalborg
(sølv), Mads Døssing,
Vordingborg (bronze)
FOTO I MIDTEN:
Barbue 12m. Her tog
Præstø guld ved Sebastian Devine (i midten),
Mikkel Gyllenborg (tv.)
og Oliver Torngaard
(th.). Sølv gik til Helsinge ved Jonathan Kampmann (i midten), Nicolas Jonsson (th.) og
Marcus Møller (tv.).
Bronze fik Sorø ved
Mads Christoffersen (i
midten), Jakob Jensen
(th.) og Andreas Gabel
(tv.)

Tilfredse arrangører
Svend Christensen, formand for Hillerød Bueskyttelaug, var meget tilfreds med arrangementet af Ungdoms-DM i Frederiksborg Centret.
– Vi havde et fantastisk stævne med ca. 120 deltagere, og alt forløb efter planen, fortæller han
– Der var fuldt hus, og der var masser af god skydning. Efter de 60 pile lørdag blev der uddelt præmier for SM, hvor Sorø var den helt store vinder. Søndag skød vi så individuelle og holdfinaler om DM, der
var mange utroligt tætte matcher. Sorø var igen med helt fremme sammen med Aalborg og Hillerød
som de tre mest vindende klubber.
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Fuld koncentration hos Poul Erik Brønd, Lavia
Odense. Bag ham ses Hanne Damsbo, Broby.

Senior-DM
Herre Senior Recurve
Johan Weiss, Randers
Dame Senior Recurve
Louise Laursen, TIK
Herre Senior Compound
Martin Damsbo, Brande
Dame Senior Compound
Camilla Søemod, Gladsaxe
Herre Masters Recurve
Svend Christensen, Hillerød

Herre FITA Kadet Recurve
Christian Dahm, Køge
Dame FITA Kadet Recurve
Ann Christensen
Herre FITA Kadet Compound
Simon Mikkelsen, Lyngby
Dame FITA Kadet Compound
Sarah Sönnichsen, TIK
Herre Senior Langbue
Jens Lauesen,
Nordkystens Bueskyttelaug

Herre Masters Compound
Tage Hermansen, Randers

Dame Senior Langbue
Josefine de Roepstorff,
Københavns Bueskyttelaug

Herre FITA Junior Recurve
Martin Laursen, TIK

Herre Senior Barbue
Peder Gammelmark, Køge

Dame FITA Junior Recurve
Tanya P. Sunding, Hillerød

Dame FITA Kadet Langbue
Terese Bakke Petersen,
Kalundborg

Herre FITA Junior Langbue
Christopher Hansen, Nykøbing F.
Herre FITA Junior Compound
Mads Knudsen, Broby
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Stor glæde og stolthed efter DM er i
hus hos Louise Laursen, TIK

Dame Senior Barbue
Kamilla Kamp Paaby, Københavns
Bueskyttelaug

Dame Master Compound
Rie Ipsen,
Nordkystens Bueskyttelaug
Dame FITA Junior Compound
Vibe Madsen Gladsaxe
Herre FITA Junior Barbue
Mathias Gammelmark, Køge
Herre FITA Kadet Barbue
Jakob Lefevre Jensen, Sorø

Senior-DM for hold
Recurve
TIK:
Martin Laursen
Louise Laursen
Claes Stilou
Compound
Lavia Odense:
Poul Erik Brønd
Patrick Laursen
Jan Bang

DBSF’S
TRÆNINGSBANE I GRÆTTRUP
VED NR. SNEDE.

Forbundets træningsbane ved
Nr. Snede åbner for sommersæsonen
tirsdag den 5. april. Sidste dag i sæsonen er tirsdag den 27. september 2011

www.noerresnedebueskyttelaug.dk – eller kontakt lodsejeren Preben Ludvigsen på tlf. 20975956.
Banen er lukket i perioden 5.-13. juni pga. Danish
Open.

Banen har følgende åbningstider:
Tirsdage fra kl. 14.00 – solnedgang
Fredage fra kl. 14.00 – solnedgang
Lørdage fra kl. 10.00 – solnedgang

Træningsbanen består af 15 mål med arrowhead
og 15 mål med 3D-dyr. Banen er åben for alle
skytter, der er medlem af DBSF. Vi håber, der er
mange, der i år vil benytte denne, i alle henseender, krævende og udfordrende bane i det meget
kuperede terræn ved Nr. Snede. Banen er i meget
fin stand. De mindre 3D-dyr er nye og friske, alle
er klar til skud.

Der kan forekomme ændrede åbningstider i forbindelse med andre aktiviteter i området, se Nr.
Snede Bueskyttelaugs hjemmeside:

Lovhjørnet
3-meter linjen
Dette er en spalte, der dukker op fra tid til anden. Den handler om forskellige love
og procedurer. Emnerne må meget gerne være baseret på spørgsmål fra læserne,
procedurer for dommere, løsninger af situationer som ikke er omtalt i
lovkomplekset, nyheder, fortolkninger osv. Forslag modtages gerne!

Dommer og træner udvalgene hos FITA informerer løbende om små
emner, der er nyttig viden for trænere og skytter for at øge deres viden
om regler og procedurer. På den måde ønsker man at gøre skyttens
situation nemmere og mindre stressende. BUESKYDNING omtaler i dette
nummer FITA’s gennemgang af 3-meter linjen.
I sjældne tilfælde taber en bueskytte en pil (på grund
af en knækket nock eller anden grund), eller skyder
en pil i 3 meterområde foran skydelinjen, når skytten
er i færd med at trække ned eller lignende. Dommerne betragter undertiden bueskytter i denne situation og ser, at skytterne er forvirret, og at de ikke
ved, hvad de skal gøre. Mange henvender sig til
deres træner eller en dommer for rådgivning – alt i
mens tiden tikker videre.
Lad os tage et nærmere på dette. Som bueskytter
og trænere ved, anses en pil inden for 3-meter linjen
for ikke at være skudt (med undtagelse af tilbagespringere).
Lad os afklare denne situation: Hvis den bagerste
del af pilen er inden for 3-meter-området, anses
pilen for ikke at være skudt. Med andre ord; pilen
ikke behøver at ligge på jorden.
Denne pil vil være inden for 3m linjen
Hvis ovenstående situation opstår i løbet af en kvalifikationsrunde eller en ikke eliminations-/finale runde
(FITA, 70m eller 50m runde), så har bueskytten to
muligheder:
a) Hvis bueskytten føler sig sikker på, at der ikke
er sket anden skade på udstyret og er sikker på, at
en del af pilen er inden for 3-meter-området, så vil
det nemmeste være at skyde en anden pil. Bueskytten skal dog være opmærksom på, at han ikke må
træde frem foran skydelinjen for at hente pilen.
b) Hvis bueskytten ved, at han vil få et tidsproblem, eller hvis han ikke har en anden pil ved hånden eller er usikker på, om pilen er i området eller ej,
kan han tage et skridt tilbage og tilkalde en dommer
for at forklare situationen. Dommeren vil derefter
håndtere hændelsen som en teknisk fejl. Efter den
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pågældende ende, vil de andre bueskytter blive holdt
tilbage, og situationen vil blive taget vare på. Skytten
vil så have sine 40 sekunder pr pil til at skyde den/de
manglede pile.
I matchplay – eliminations-/finalerunder
Som skytter og trænere ved, vil en match ikke blive
stoppet ved udstyrsfejl eller lignende situationer. Hvis
en pil falder inde i 3-meter-området (uanset årsag),
kan bueskytten være nødt til at skyde en anden pil
inden for den fastsatte tid, hvilket betyder, at bueskytten altid skal have en ekstra pil i deres kogger.
Skytten skal beslutte, om pilen er i eller uden for
3-meter-området, og hvis der er tvivl, skal skytten
skyde en anden pil. Hvis pilen er inde i 3-meter-området, så skal skytten skyde de krævede antal pile.
Hvis pilen er udenfor 3-meter-området, anses det
som en forbier, og bueskytten vil så score på de
seks af de syv pile, der giver færrest points.
Hvis en skytte har valgt at skyde en ekstra pil, og
der efterfølgende bliver tvivl om, den tabte eller
”ikke afskudte”pil er indenfor skydelinjen, skal dommeren stille sig på skyttens plads og vurdere, om han
mener, pilen er indenfor. I teorien kan en pil se ud til
at være indenfor, set fra skydelinjen, men i virkeligheden være f.eks. 2 cm ude set lodret fra oven. I et
sådant tilfælde vil pilen blive dømt som ikke afskudt,
hvis dommeren mener, at den synes at være indenfor, set fra skydelinjen.
Trænere bør sikre, at deres bueskytter ved, hvad
de skal gøre, og hvordan man reagerer hurtigt, hvis
en pil falder eller bliver skudt ind i 3-meterområdet.
For at undgå misforståelser, bør trænere fortælle
deres bueskytter, at de ikke må fjerne pilen fra 3-meter-området, før en dommer har bekræftet pilens
placering – især hvis det er en tvivlsom én.
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Banen i
Kongskilde
– den er der for dig

Foråret er over os, og det er tid til at ryste indendørsstøvet af buerne.
For 3D-skytter – nye og erfarne – fortæller BUESKYDNING her om det
gode tilbud på Kongskildebanen. Den er frit tilgængelig for alle DBSF’s
medlemmer.
Tekst og foto: Unni Eriksen, på Kongskildegruppens vegne

For de, der ikke kender Kongskildebanen, kan det
oplyses, at det gennem de sidste ca. 10 år har været
DBSF’s 3D prøvebane på Sjælland, (3D står for skydning på skumdyr i normal størrelse og farve), og de,
der kender den, ved, at Kongskilde går for at være
en svær og krævende 3D prøvebane.
Der er fast opstillet 25 3D dyr, og pladsen omkring
banen kan benyttes til en dejlig søndagstur, da der
er både bålsted og toiletforhold.
Vedligeholdelse af banen fortages af en lille gruppe af skytter med “Funktionerende koordinator for
banevedligeholdelse” Unni Eriksen, der kan kontaktes på mail ueriksen@gmail.com, såfremt der skulle
være nogle ønsker eller mangler.
Ovennævnte gruppe lavede i midten af marts
2011 en gennemgribende forårsrenovering, hvor de
blandt andet har fyldt grus i hjulspor, ordnet dræn
ved sø og repareret en trappe, så alt skulle nu være i
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orden og alle dyr i hel stand. Der vil i nær fremtid
blive forsøgt lavet brændeskur ved bålpladsen og
gangbro nede i “sumpen” samt bedre opstigning til
nogle af 3D målene.
Banen er placeret i en gammel grusgrav bag ved
Kongskilde fritidsgård – nærmere betegnet på Matrikel 7d-7o, Lynge Eskilstrup ved Sorø. Når man ankommer til stedet, vil der være et flag i den opstillede postkasse, der skal hejses til tops i flagstangen,
før skydning startes, ligesom det skal tages ned igen
ved skydningens afslutning.
Stedet er gratis at benytte for medlemmer af
DBSF, og eneste krav er, at pladsen forlades rengjort
(skrald og lignende, man har medbragt, tages med
hjem).

Kongskildebanen har mange formål; vigtigst er
muligheden for at træne sine kundskaber med buen,
men du kan også nyde den dejlige natur på gåture
eller som her ved bålet i det danske vintervejr.
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Frederiksborg Pokalen 2011
Indendørssæsonen er lagt bag os nu, men indsatsen her er ikke glemt.
BUESKYDNING har modtaget en orientering fra Hillerød Bueskyttelaug.
Tekst og foto: Svend Christensen, Hillerød Bueskyttelaug

Hillerød Bueskyttelaug afholdt for 44. gang Frederiksborg Pokalen den 6. februar 2011. Vi havde igen
i år slået stævnet sammen med SM for ”voksne”,
dette gav lidt forsinkelser i forhold til regnskabet,
men det er ikke noget der vil gentage sig fremover.
Vi havde et godt stævne i Frederiksborg Centret,
selv om tidsplanen skred lidt.
Vi valgte i sidste øjeblik at slå nogle klasser sammen, det gav en del forvirring/uro, vi lover at tage
ved lære af det og næste år melder vi klart ud i indbydelsen, i hvilke klasser der skydes klasseskydning
og i hvilke der skydes finaler.
Vinderne af Frederiksborg Pokalen 2011 blev:
Herre Recurve 18m
BAGER Dennis, Arcus
Dame Recurve 18m
JAGER Maja, Broby Bueskytte Klub
Herre Compound 18m
LAURSEN Patrick, Lavia Odense Bueskytter
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Dame Compound 18m
ANDERSEN Patricia, Århus Bueskyttelaug
Herre Langbue 18m
RASMUSSEN Steen, Frederiksværk Bueskytte For.
Dame Langbue 18m
SKUDSTRUP Tanja, Københavns Bueskyttelaug
Recurve 12m
HEDENVANG Robin, Trelleborgs Bk
Compound 12m
BORGSTRÖM Hampus, Helsingborgs Bågskytteklubb
Langbue 12m
REWERS Nicklas, Lyngby Bueskyttelaug
Vi takker alle for et godt stævne samt en god opbakning.

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

AnnonceA5_februar2010.indd 1
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Danish Open

– oplevelse for både skytter og publikum
Hundrevis af tilskuere og masser af spændende bueskydninger byder
Danish Open på år efter år. Vi kigger her tilbage til sidste år og glæder
os til dette års turnering.
Tekst og foto: Leif Kjær Nielsen, Nørre Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere

Danish Open 2011 afholdes 11. og 12. juni for 3D
skytter. Skytterne – formodentligt 240 skytter - fra
Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kan med de 40
mål om lørdagen og de 20 mål om søndagen se
frem til store og sjove udfordringer. Publikum kan
også være med til at opleve bueskydning, når det er
sjovest – ved at finalerne afholdes på plænerne ved
skyttehuset foran publikum om søndagen fra kl. 12
til kl. 14.30. Vi vil afvikle finalerne på samme måde i
2011 som i 2010, hvor de 24 skytter i finalerne blev
fulgt fra sekund til sekund af det meget engagerede
publikum, som bestod af de 200 deltagende skytter,
der ikke nåede finalerne, plus skytternes 100 ledsagere.
Efter hvert af finaleskytternes 8 skud skrives resultaterne på tavler, så både skytterne og de 300 tilskuere følger de dygtige skytters jævnbyrdighed efter
hvert skud. På flere af de 6 finalehold i 2010 var der
meget stor jævnbyrdighed, så medaljefordelingen
blev afgjort ved den sidste pil i de fleste af de 6 finalehold. Alle havde herlige oplevelser, hvor klapsalver
og også højlydte suk fyldte skoven – her var det sjovt
at skyde med bue.
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I blandt andet Herre Senior Barbue var der meget
tæt løb om guld og sølv mellem Kurt C. Jensen fra
Viking, Esbjerg og Bosse Svanholm fra BK Björnen i
Sverige. Begge skytter sluttede med et par 10’ere, så
der blev virkelig kæmpet til sidste pil. Også kampen
om bronze blev afgjort med sidste pil.
Også i Dame Senior Compound var der tæt løb
om guld og sølv – hvor det på trods af herlig publikumsopbakning fra Tove Nielsens talrige supportere
blev afgjort ved sidste pil med guld til Angelika Karl
fra Bad Oldesloer Bogensport, Tyskland og sølv til
Tove Nielsen fra Vejen.
Tilmeldelserne her i 2011 viser allerede nu, at vi
kan se frem til 8 finalehold – DSL, DSC, HSL, HSB,
HSTJ, HSC, HML og HMC. Se mere om Danish Open
på www.noerresnedebueskyttelaug.dk, hvor deltagerlisten også bliver opdateret hver uge, og en uge
inden stævnet afholdes, kan I også se hvilken patrulje, I kommer til at starte i om lørdagen.
Glæd jer til Danish Open 2011 – det gør vi.
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SommerSkydning
for 2011

hele opslaget kommer
på DBsF’s hjemmesiDe,
www.DBsF.Dk

Sommerskydningen afholdes som korrespondanceskydning over 5 udendørs runder, hvor hver
runde er 2* 36 pile på 122 cm ansigter. Af de 5
runder er de 4 bedste tællende til det samlede resultat. Man skal have deltaget i mindst 4 runder
for at kunne betragtes som fuldført. Præmier vil
blive tilsendt klubberne efter turnerings slut – eller overrakt ved et af de førstkommende indendørs
stævner.
Konkurrencen udskrives for alle divisioner og klasser. Vi forbeholder os retten til at slå skydeklasser sammen for seniorer – afhængigt af tilmeldingerne.
På www.sommerskydning.dk vil reglerne for sommerskydningen 2011 blive offentliggjort umiddelbart efter DBSF’s forbundsmøde.
Tilmelding sker via klubben.
Med venlig hilsen

dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Vejen til
perfektion

Arbejdet med eliteskytterne og de bedste talenter i recurve og
compound runder nu det første år med den nye sportslige ledelse i
DBSF med Ole Gammelgaard som fungerede landstræner og Allan B.
Grønkjær som sportschef. Et af vores mål er, at erfaringer fra
elitearbejdet vil vi give videre til hele DSBF.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Illustration: Bycatfish v/Pia Rolschau Hansen

Danmark har – og har haft i en årrække – verdensklasseskytter. Det vil vi naturligvis gerne blive ved
med at have, og arbejdet for at sikre det starter ude
i klubberne. Det er her, at gejsten, motivationen og
ikke mindst glæden ved bueskydning bliver skabt.
Med andre ord er her, at fundamenterne for en skytte i verdenstoppen bliver skabt.
Et af de første tiltag, vi lavede, var at definere
nogle områder, som er vigtige for at nå verdenstoppen i bueskydning. Det er områder som teknik,
psyke, fysisk, evnen og viljen til at træne, konkurrenceevner, samarbejde men også ambitioner samt hensyn og evnen til at have et socialt liv uden for sporten. Du kan se en grafisk opstilling af områderne på
næste side. Her kan du også læse nærmere om,
hvad de specifikke områder indeholder af krav og
overvejelser.
Målestokken er i første omgang brugt på de skytter, der indgår i samarbejdet med Team Danmark,
som også har bidraget konstruktivt i vores overvejel-

ser af ”Den komplette skytte”, som vi kalder værktøjet. Det er altså et værktøj, der kan bruges til at
hjælpe en eliteskytte på vej, men det er også et redskab, I ude i klubberne kan bruge til at holde glæden ved sporten i lige, hvis en skytte har ambitioner
om at udvikle sig. Man kan ikke lave en opskrift for
succes, men vi kan finde nogle ingredienser, der skal
være i balance for på den måde at få en sund udvikling for en bueskytte – uanset om man vil være sin
klubs, Danmarks eller verdens bedste skytte.
Alene det at områder såsom skole, overvejelser
om sin egen træning, ambitioner og mange andre
relevante spørgsmål bliver bragt på banen hos en
skytte gør, at skytten begynder at blive mere bevidst
om sig selv som bueskytte. Det kan lyde højtravende,
men det er det ikke nødvendigvis. Udvikling kommer
ofte kun, når man selv søger den. Det gælder også
hos breddeskytten – hos børn, unge og voksne.
Se illustrationerne på de næste to sider

Ring 1

Ring 10

Ring 2

Ring 9

Ring 3

Ring 8

Ring 4

Ring 7

Ring 5

Ring 6

inddeling af skytter
Ring 10

EC skytter: Skytter der bor ved EC i Aalborg og træner på EC´s faciliteter dagligt,
samt lever op til de krav, der opstilles for
at få stillet faciliteter og muligheder til
rådighed. Her arbejdes seriøst og professionelt efter samtlige de parametre, vi
opererer med.

Ring 9

grunde ikke kan komme på EC. Det giver
mening at udvikle og hjælpe disse skytter
op på et højere niveau gennem elitearbejdet. At blive udtaget til en landsholdsopgave kræver at man er på niveau 7, 8, 9 eller
10 og dermed en del af bruttolandsholdet.
(PT. 42 skytter)

Ring 6

Ring 4

Klubskytter: Skytter i klasse 1

Ring 3

Klubskytter: Skytter i klasse 2

Ring 2

Klubskytter: Skytter i klasse 3

Ungdoms- & Talentskytter: Skytter
Ring 1
der tilbydes at deltage i samlinger og
Klubskytter: Andre
talentarbejdet rundt omkring i landet på
kraftcentre i udvalgte klubber med træning
af trænerkonsulenter. Talentudviklingen
og oplæring i at arbejde seriøst med sin
Ring 8
EC aspiranter: Skytter der ser ud til at have sport efter de principper, DBSF har valgt i
elitearbejdet.
talentet og viljen til at blive topskytter.
Basic skills er endnu ikke helt på plads,
Ring 5
men de parametre vi arbejder efter er
Klubskytter: Skytter der skyder konkurtil stede i skyttens dagligdag og bliver
rencer og tilhører eliteklassen, men som af
anvendt flittigt. Viljen og ambitionerne er
forskellig grunde ikke har udvist ambition,
helt i top.
lyst og talent i forhold til enten bruttolandsholdet eller talentudviklingen.
Ring 7
Bruttolandsholdsskytter: Skytter der ligger
i den nationale top men som af forskellige
EC skytter: Skytter, der (som 10) har
niveauet, men af forskellige årsager ikke
bor og træner på EC i Aalborg.

Den komplette skytte
– et værktøj til at måle dine evner med
Vejen til at blive topskytte opnås ved, at man forbedrer
sig optimalt indenfor de forskellige træningsspecifikke
områder (træningsparametre) i samarbejde med sin træner.

Vi har brugt skydeskiven som illustration. Opnår man den højeste kunnen/vurdering indenfor et specifikt træningsområde, ligger
man i 10’eren. I et andet træningsområde ligger man måske i 7’eren, et tredje i 8’eren osv. Skiven med inddelingen af disse
træningsparametre er et redskab for skytten og træneren, så I i fællesskab kan se, hvor der skal sættes ind for at opnå den
komplette skytte.

Teknik

Hvor langt er du i forhold til basic skills?
Hvordan er din viden rent teknisk? Hvad
kender du til egen krop og koordination?
Hvor godt kender du dit eget udstyr, og
behandler du det professionelt? Kender du
din egen teknik fuldstændigt?

Psykisk

Hvor stærk er du i forhold til konkurrencepres? Arbejder du aktivt med
psyken under konkurrencer? Er arbejdet
planlagt fornuftigt i forhold til, hvor vigtig
konkurrencen er? Kan du fokusere, når
det er nødvendigt og slappe af, når det er
fornuftigt? Over flere dages konkurrencer?
Har du evnen til at sætte ting i perspektiv?
Kan du grine af fejl? Er du selvironisk? Har
du indlevelsesevne?

Fysisk

Er du stærk nok i forhold til udstyret?
Trænes du efter et fornuftigt program og
hvor ofte? Har du den nødvendige viden,
kunnen og mulighed for at træne rigtigt
og hårdt?

Træning

Hvordan du skytten? Hvilke overvejelser
gør du angående planlægning af træning?
Hvor meget træner du teknisk, fysisk
og mentalt? Kan du mærke, eller har du
måder at vurdere, om det er en dag, hvor
du ikke bør træne så hårdt som normalt
pga. risiko for skader m.m.? Er du bevidst
om, hvad ernæring betyder i forhold til
en krævende hverdag med store krav om
ydelse fysisk og mentalt?

Konkurrence

tæt ved din bolig? Har du helt styr på krav,
lektier, eksamener mv. i forhold til din
uddannelse? Har du behov for lektiehjælp,
planlægning af lektier m.m.?

Samarbejde

Er du åben overfor samarbejde? Kan
du agere fornuftigt sammen med sine
umiddelbare konkurrenter? Er du villig til
at arbejde for, at andre også bliver gode
for aktivt at skabe et miljø, der hæver alles
niveau?

Deltager du i et fornuftigt antal konkurrencer? Kan du sætte realistiske målsætninger? Kan du holde dig til et simpelt mål
under en konkurrence? Kan du finde ud af
at styre sin ernæring under konkurrence,
som sikrer et jævnt og fornuftigt energiniveau og balanceret blodsukkerniveau?

Villighed til at være
eliteskytte

Sociale liv og uddannelse

Vurderes af din træner/-e og sportschef på
baggrund af ovenstående parametre.

Er der en fornuftig balance i mellem dit
sociale liv, din uddannelse og din sport?
Har du styr på økonomien, maden,
kærlighedslivet mv.? Er din uddannelsen

Er du ambitiøs? Realistisk? Tålmodig med
hensyn til egne mål? Har du en stærk vilje
i forhold til at nå dine mål? ”Kæmper” du
frem for at ”give op”?

Udviklingspotentiale

Dansk
Bueskytteforbund

Stærke minder fra U-OL
Turen til Singapore var en overvældende oplevelse. Selve ankomsten i
sig selv var ret overvældende. Benjamin Ipsen, Køge, jeg selv og vores
træner, Henrik Toft, ankom sammen med den danske U-OL delegation
til Singapore Lufthavn rigtig tidligt om morgenen. Luften var selvfølgelig
varm og trykkende – det var som at få smidt varmt vand i hovedet – og
solen var kun lige begyndt at stå op.
Tekst og foto: Nynne Holdt-Caspersen, Aalborg Bueskyttelaug

Vi blev fragtet i iskolde busser til ungdom-OL-byen,
som var et lille hjørne af Singapores store tekniske
universitet. Jeg har aldrig set så STORT et universitet.
Her blev vi indkvarteret på værelser to og to. På
denne måde kom vi til at kende hinanden ret godt
indbyrdes i den danske delegation, og stemningen
om aftenen og på fridagene var rigtig god.
I OL-byen skete der en masse spændende aktiviteter: Workshops, koncerter, diskotek og selvfølgelig
en masse andre spændende ting. Faktisk fungerede
den næsten som en rigtig lille by, hvor der var mulighed for at gå på Internet-cafe, posthus, små butikker
og endda få gratis måltider. Man skulle faktisk være
ret uheldig for at ramme et tidspunkt på dagen, hvor
man ikke kunne få mad.
Banen og skydeoplevelserne
Banerne, hvorpå vi skulle skyde, var rigtig fine. De
havde tydeligvis forudset de mængder af regn, der
kunne komme, for der var lagt store jernplader ud til
at gå på. Det viste sig så også som en rigtig god ide.
Dagen, hvor vi skød vores kvalifikation, var vi udsat
for et rigtigt møgvejr. Det regnede fra, vi gik i gang,
til vi sluttede. Hele banen var så sumpet, at når man
stod på skydelinjen sank fødderne ned i det lag af
mudder, der var blevet dannet. Det var første gang,
vi skød i regnvejr i Singapore. På alle vores træningsdage havde der været strålende solskin, og solen
havde bagt på os – så meget, at man var gennemblødt af sved, når træningen var færdig.
De individuelle finaler kom aldrig helt til at køre
for hverken Benjamin eller jeg. Det var selvfølgelig
super ærgerligt! Vi besluttede os derfor at komme
igen i mixed team finalerne [hvor skytterne blev sat
sammen på tværs af nationaliteter, red.].

20

Jeg er sikker på, at Benjamin er enig med mig i, at
mixed-team finalerne var en speciel oplevelse. Der
var nemlig ikke tilladt nogle trænere på banen, så
kommunikationen internt på holdet var rimelig vigtigt. Det viste sig at blive sværere end vi lige havde
troet. Benjamin skød sammen med en pige fra
Moldova, og det viste sig, at hun kun talte meget
lidt engelsk. Det var ret sjovt at se dem kommunikere sammen – overvejende ved hjælp af tegnsprog.
Efter at have mødt Benjamins holdkammerat var
jeg spændt på at se, hvem jeg skulle skyde sammen
med. Det viste sig at være en franskmand. Hans engelsk var med stærk fransk accent. Kommunikationen noget vanskeliggjort af, at han havde glemt sit
høreapparat på førstedagen!
Vi vandt dog begge vores 1/16-finaler med vores
nye holdkammerater. Dette betød, at vi næste dag
skulle skyde inde på finalebanen. For mit vedkommende var det første gang, at jeg skulle prøve at
skyde en finale på en ”rigtig” finalebane. Så det var
både med spænding og lidt nervøsitet, vi næste dag
tog ud for at skyde 1/8-finalen. Selvom vi ikke vandt
vores finaler, var det en helt speciel oplevelse, der er
virkelig svær at beskrive.
Alt i alt en helt fantastisk oplevelse med en masse
gode minder og indtryk. Når jeg ser tilbage på 2010,
er jeg rigtig glad for, at jeg fik denne store oplevelse
ved at deltage i det første officielle Ungdoms-OL.
Derfor vil jeg også opfordre alle, der har mulighed
for at deltage i det næste U-OL i Kina i 2014 – altså
årgang ‘96 og ‘97’ – om at gå efter det. Det er helt
sikkert det værd!

Nynne Holdt-Caspersen på træningsbanen i
Singapore. Ved hendes side står den senere
guldvinder Kwak, Ye Ji fra Korea.

Nynne Holdt-Caspersen og Benjamin Ipsen på
træningsbanen i Singapore.
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STÆVNEkalenderen

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

APRIL

Invitation til samling for:

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
10.
10.
12.-17.
21.
22.
29. -1. maj

Non Sight Archers

Grønningen, Sorø
Vejle
Antalya, Tyrkiet
Køge
Haderslev
Køge

Sorø Bskl.
DBSF
EMAU
Køge Bskl.
Haderslev
Køge Bskl.

3D - 30 mål
Forbundsmøde
Grand Prix 1
FITA og 50m compound runde m. finaler
3D – 30 mål
Storsamling Øst - 2/2011 Udendørs

MAJ

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

Sted:

2.-7.
7.
14.
14. -15.
15.
15.
16.-21.
24.-29.
28.
29.

Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Tid: 14-05-2011 kl. 0930

Priser:
For lørdag i Hillerød:
160 kr. (Svømmehal, trøjer m./tryk ”non sight archer)
For lørdag i Hillerød og søndag i Lejre:
U. 18 år: 450.- kr./o. 18 år: 500.- kr.
(som lørdag inkl. Aftensmad lørdag i lejre, morgenmad
og frokost søndag samt startafgift til Lejrejagten)

Porec, Kroatien
Ørneborgvej, Randers
Hillerød
Lejre Forsøgscenter
TIK’s Udendørsbaner
Momhøj v. Herning
Armenien
Boé, Frankrig
Lyngby
Adlerhusbanen

FITA
Randers Bskl.
Region Øst
Lejre og København
TIK
Herning
EMAU
EMAU
Lyngby Bskl.
Middelfart

World Cup 1
FITA stævne
Samling, bar- og langbue
Lejrejagten m. finaler
FITA runde
3D - 30 mål - Udtagelsesstævne
JC1
Grand Prix 2
OL runde ungdom
FITA stævne

JUNI

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.
4.
5.
6.
11.-12.
18.-19.
18.
19.
19.
26.
25.-28.

Program: Lørdag:
Der skydes på 30 meter (Nordisk afstand), der arbejdes videre
med den enkelte skyttes teknik i forhold til sidste samling.
Der bliver i løbet af dagen tid til en tur i svømmehallen.
Husk madpakke til frokost.

Sønderborg
Køge
Køge
Antalya, Tyrkiet
Grættrup, Nr. Snede
Aarhus
Lyngby
Idrætscenter Vest, Holstebro
Tømmerupvej, Kalundborg
Adlerhusbanen
Sorø

Hvis tiden tillader det bliver der arrangeret finaleskydninger
efter SET systemet samt hold skydning.

Sønderborg Bskl.
Køge Bskl.
Køge Bskl.
FITA
Nr. Snede
Aarhus Bskl.
Lyngby Bskl.
Holstebro Bsk.
Kalundborg
Middelfart
Sorø Bskl.

900 Runde - 3x30 pile
SM Ungdom - OL Runde
SM Senior/FITA Junior - OL Runde
WC2
Danish Open - 3D
Aarhus Archery Cup / OL-runde m. finaler
OL-runde Ungdom, Reserveret
FITA
Tømmerupjagten
FITA Stævne og FM
Region Øst sommerlejr

Dansk Bueskytteforbunds
sekretariat

DBSF
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Det endelige program vil foreligge når skytterne møder
lørdag morgen.
For de der er interesseret drager vi i fælles flok til Sagnlandet
Lejre lørdag sent eftermiddag, efter oprydning. (vi håber at
der er forældre der vil kører)

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.

Vi spiser sammen i lejre og overnatter i Hillerøds pavilloner
(husk sovepose og liggeunderlag)

Telefon: 43 26 27 28
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Søndag deltager vi i Lejrejagten.

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

Tilmelding til HC Rossau på:
Mail: autodoktoren@gmail.com
Mobil: 40 18 59 19

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

Fax: 43 26 27 29
www.dbsf.dk
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DBSFs BESTYRELSE
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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

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

