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ENTUSIASME
DBSF står foran en række udfordringer på medlems-
siden, så vi kan bevare et sundt og stærkt forbund i 
fremtiden. På Forbundsmødet i april fortalte formand 
Rolf Lind, at bestyrelsen arbejder på en ny vision for 
DBSF. Formålet er, at klubberne – set over en bred 
kam – skal blive bedre til at tiltrække og fastholde nye 
medlemmer. Samme udfordring står næsten alle lan-
dets andre idrætsforbund over for, men jeg er sikker 
på, at bueskydning kan stå stærkt i kampen om de 
aktive, hvis vi formår at vise de nye medlemmer, hvil-
ken entusiasme der allerede er i landets klubber og 
hos landets medlemmer. 

I denne udgave af BUESKYDNING kan du blandt 
andet læse om entusiasme hos unge drenge, der hol-
der en bue i hånden for første gang, hos vores bedste 
recurve skytter og hos et initiativ med en international 
publikation, der skal ramme alle. Forsøget er ambitiøs 
men kærkomment.

God læselyst!

Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING 

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

Værktøj og tilbehør
Læderhandsker, -armbeskyttere og -koggere
Spændende 3D dyr fra Longlife
Langbuer fra Falco, Border og Tomahawk

www.langbue.dk • Tlf. 57 831726 •mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

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

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

 
www.Gimli-store.dk

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk 

Sky Art SF Axiom 
Fuld monteret begynder-/klubpil  45 kr.

Sky Art Eclat Carbon skafte 67,50 kr.
Titanium spids til Eclat 33,75 kr.

Sky Art SF Carbon Pro
12 stk. montoret med faner 
og pin-nock, spidser medfølger  925 kr.

Sky-art Diamond
12 stk. skafter  1.850 kr.
Tungsten spidser til Diamond 1.295 kr. 
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Drengene råbte:”Jaaa!...”, da de fik at vide, at de 
skulle prøve at skyde med bue og pil. Så spændte af 
forventning kørte vi ud til Åbrinken i Aarhus. På en 
stor græsplæne stod to skiver gjort klar. Udenfor 
stod Kasper sammen med to af Danmarks førende 
bueskytte-ladies, Maja Jager og Louise Laursen, der 
har deres daglige træning i Aarhus. Senere – da 
drengene fik at vide, at disse to unge kvinder ram-
mer plet i det gule felt, hver gang de skyder – var de 
fulde af ærefrygt. 

Kasper riggede an og kom med buerne. Efter en 
kort og klar introduktion til, hvordan man holder på 
buen, sætter pilen til, og hvordan man altså IKKE går 
frem mod skiverne, før alle har skudt, måtte drenge-
ne bare ”fyre løs”. Den næste time var der stor be-
gejstring langs det blå reb, der var spændt ud på 
græsset som skudlinje. Alle endte med at have suc-
ces med at ramme det gule felt, og drengene lagde 
alle kræfter i. 

– ”Det var bare det fedeste!”, som en af drenge 
udtrykte sin begejstring

Undervejs fik vi også lejlighed til at kigge erfarne 
bueskytter over skulderen, og både recurve og com-
pound var repræsenteret, da nogle af klubbens med-
lemmer dukkede op til træning. Det vakte stor be-
gejstring og specielt alt det udstyr, der hører med, 

Bueskydning 
er det 
fedeste
5. klasse trængte til at blive stillet overfor udfordringer uden for 
klasseværelset. Til at få gode oplevelser med hinanden, hvor eleverne 
blev udfordret på ukendt territorium. Derfor havde jeg som klasselærer 
besluttet mig for at lade klassens fem drenge prøve kræfter med 
bueskydning. Så en solskins eftermiddag i maj mødtes vi med Kasper 
Hovgaard fra Aarhus Bueskyttelaug, der introducerede os for 
bueskydningens kunst. 
TEKST OG FOTO: KRISTINA BENNICH, LYKKESKOLEN

FORTSæTTES pÅ SIDE 7

ABDUL FRA LYKKESKOLEN I BRABRAND VED AARHUS.
DE FEM DRENGE TRÆKKER OP OG 

SIGTER DET BEDSTE, DE KAN.

54



FORTSAT FRA SIDE 4

imponerede. De bueskytter, der kom for at skyde, 
udviste stor tålmodighed med drengenes nysgerrig-
hed, der i deres iver fyrede det ene spørgsmål af 
efter det andet.

En af drengenes begejstring lyste ud af ham:
– Det er første gang, jeg har prøvet at skyde, men 

fra første pil var jeg bare helt vild med det og vil 
bare skyde mere og mere. 

Lad mig bare sige, at klasselærerens bekymringer, 
om denne ældgamle sportsgren ville kunne stå mål 
med nutidens Game Boys, Wii og diverse computer-
spil, blev gjort til skamme, og at alle drengene havde 
nogle fantastiske timer på banen. To af drengene 
håber at få lov til at melde sig til næste sæsonstart i 
august 2011. Så måske er det ikke sidste gang, at de 
har stået med bue og pil i hånden. 

Udfordringen lykkedes uden tvivl. Masser af fysi-
ske udfordringer, hvor god koncentration var nød-
vendig. Drengene havde en eftermiddag, hvor kam-
meratskabet blomstrede, og alle var lige. 

Musemåtten bestiller du ved at sende en mail til dbsf@dbsf.dk. 
Husk at skrive din adresse og det antal musemåtter, du ønsker.

Med dBSF ved hånden 
raMMer du altid plet 
Køb din egen musemåtte 
… og en til din Kollega

Pris 

70 kr. 
(inkl. porto)
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HVEM SAGDE, AT BUESKYDNING IKKE 
KUNNE VÆRE SJOVT. HER SES AHMED.
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I maj-udgaven af BUESKYDNING 
sneg der sig en fejl ind i artiklen 
Lovhjørnet. Det beklager vi meget. 
Følgende skulle have fremgået 
under afsnittet ”Buetyper – 
Buejæger” vedrørende den 
maksimale trækvægt:

Buejæger – En pil på mindst 25g skudt med en ener-
gi på mindst 40 joule og med skruespids uden kniv
For mere information kan du altid gå til DBSF’s Lov-
kompleks”

I efteråret 2011 starter DBSF et projekt op, hvor vi i 
samarbejde med Team Danmark skal lave en ny træ-
ningsmanual for bueskydning. Fokus bliver på børn 
og unge, men beskrivelsen af bueskydning er som 
sådan ikke aldersbetinget. 
Vi mangler beskrivere eller forslag og ideer til beskri-
velse af compound og barbue/langbue. Vi hører der-
for gerne fra dig, hvis du mener, at du kan bidrage.

Projektledere er Ole Gammelgaard  
og Allan B. Grønkjær

Send en mail til sportschef@dbsf.dk eller ring på  
telefonnummer 41 81 31 71, hvis du vil vide mere.

Bueskydning retter

efterlysning

lovhjørnet

På forbundsmødet den 10. april blev der vedtaget en 

del lovændringer, der sammen med ændringerne fra 

FITA har betydning for vores udendørssæson. Det 

blev på forbundsmødet besluttet, at alle ændringer 

trådte i kraft umiddelbart.

DELTAGELSE I UDENLANDSKE STævNER

man skal nu blot orientere forbundet, hvis man del-

tager i udenlandske stævner udenom forbundet – 

send en mail til kontoret

SpONSORATER

Ved deltagelse i nationale stævner er der nu ikke 

noget arealbegrænsning på størrelsen eller antallet 

af reklamer.

SOMMERSKYDNING

50m Compound-runden skydes af compound skyt-

ter. ændrede afstande for FITA Kadet og masters re-

curve herrer jf. DBSF 70 m runde

lovændringer eFter 

Forbundsmødet 

den 10. april 2011
DBSF 70 M RUNDEN – OLYMpISK RUNDE

Der sker en harmonisering med FITA, således at FITA 

Kadet og masters nu skyder 60 m mod tidligere 70 

m.
Olympisk runde (elimination – finaler) individuelle 

er altid set skydning – bedst af 5 serier af 3 pile

Olympisk runde (elimination – finaler) hold er 4 se-

rier af 6 pile - akkumulerende

Compound skyder ikke længer 70 m/Olympisk 

runde – der er kommet en ny 50 m/match runde.

50M COMpUND RUNDE

Dette en en ny runde for Compound skytter (svaren-

de til 70 m runden)

Runden består af 2*36 pile skudt på nedenståen-

de afstande mod et 80 cm ansigt eller et 6 rings 

80cm ansigt (nyt ansigt – med scorezonerne 5-10).

Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter 

pr. serie, eller 3 pile i løbet af 2 minutter pr. serie.

Afstanden er:

50 m for senior, FITA junior, FITA Kadet og masters

30 m for Kadet og mini.

15 m for mikro.

COMpOUND MATCH-RUNDE

Dette er en ny runde for Compond skytter (svarende 

til Olympisk runde, dvs. elimination - finaler). Delta-

gerne seedes efter seedningsdiagrammet

For individuelle består hver match af 5 serier af 3 pile 

– akkumulerende scoring.

For hold består hver match af 4 serier af 6 pile (2 

pile pr. skytte) – akkumulerende scoring.

Runden skydes på to 6 rings 80 cm ansigt (nyt an-

sigt – med scorezonerne 5-10).

Afstanden er som for 50 m Compound-runde.

MIxED TEAM RUNDEN

mixed Team-runden er for hold sammensat af den 

bedste dame og den bedste herre skytte i henholds-

vis compound og recurve fra hver klub. Der skydes 

matcher a 4 serier a 4 pile (2 pile pr. skytte) – 80 se-
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DM i 3D
Nykøbing F. Bueskyttelaug og Dansk Bueskytteforbund
indbyder til Danmarksmesterskaberne i 3D for recurve, 
compound, barbue, langbue, instinktivskytter 
samt buejæger.

Lørdag den 10. september 2011.

Program: 8.00-9.15  Indskydningsbanen er åben
 9.15 Velkomst, patruljeopdeling og TK.
 10.00 Starter skydningen
Præmieuddeling 15 min. efter offentliggørelse af resultaterne.

Sted: Nørre Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev.
Deltagergebyr:  Senior/master 200,- 
  FITA kadet/FITA junior  150,- 
  Kadet/mini/micro  100,-
  Hold  100,-
som indbetales på konto nr. 5067 1705262 
senest 19. august 2011.
Tilmelding: Kun skriftligt på mail til: dm3d2011@nf-bueskyttelaug.dk 
Tilmeldingsfrist: Senest 19. august 2011

Skyderegler: Der vil være 24 stk. 3D dyr og der skydes efter DBSF´s nyeste regler, incl. ændringer ved 
forbundsmødet 10.4.2011 som f.eks. at der kun må skydes 1 pil pr. mål. Dog må klasserne: Kadet, 
Mini og Mikro skyde en pil mere (i alt maksimum 2 pile), hvis den første pil ikke har ramt en score-
zone. Der er en maksimum skydetid på 1 minut, uanset om klassen må skyde 1 eller 2 pile.  

Inden, under og efter stævnet vil der være opstillet 
bod hvor der er mulighed for at købe diverse drikkelse, 
sandwich og ”guf”

I Nykøbing F. Bueskyttelaug glæder vi os til at se 
rigtig mange bueskytter, til en spændende dag på 
en krævende bane.

Spørgsmål kan rettes til Klaus Lykkebæk tlf. 25 18 03 06 eller Dan Hansen tlf. 50 48 53 23.
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Forbundet blev stiftet som en sammenslutning af 
bueskytteforeninger i Danmark. Ved den stiftende 
generalforsamling var mødt repræsentanter fra for-
eningerne i København, Aarhus (“Diana” og 
“Buen”), Skjern, Silkeborg, Viborg og Frederikshavn. 
Mange medlemmer har været inde og ude siden da, 
og endnu flere pile er sendt afsted. 

I BUESKYDNING nr. 4-5 fra 1951 ser man tilbage 
på de første ti år, der er gået med dansk bueskyd-
ning under DBSF. Ti år der dannede et godt funda-
ment for det forbund, vi kender i dag. Vi bringer her 
et udpluk over begivenhederne:

1941
24. maj stiftes DBSF.
7. september afholder Københavns Bueskyttelaug 
det første DM. Det sker på Frederiksberg Stadion. 
Der blev skudt 30 pile på hver af afstandende 50, 35 
og 25 m. Man skød på en 5-delt skive, hvor pointse-
ne hed 1, 3, 5, 7 og 9. Dansk mester blev Henning 
Petersen, Københavns Bueskyttelaug, med 391 
points.

1942
Forbundet indstifter bueskyttemærket.
28. september optager DIF DBSF som medlem.

1943
1. januar indleder DBSF sit første landslotteri. Over-
skuddet skal gå til en instruktionsfilm, der blev opta-
get sommeren 1943.

dBsf rundede  
de første 70 år
Lørdag den 24. maj 1941 så DBSF dagens lys. Det betyder, at den 
gamle bueven nu har rundet de første 70 år. Stort tillykke!
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR

1. april anerkendes bueskydning som en af de valgfri 
discipliner inden for idrætsmærkeprøven.

1944
1. juli kommer første nummer af BUESKYDNING på 
gaden. Det er DBSFs officielle blad, og det afløste et 
privat udgiven blad ved navn Bueskytten. Redaktør 
for BUESKYDNING var Kaj Christensen, og han sad 
på posten frem til 1951, hvor han selv valgte at 
trække sig.

27. august afholder DBSF DM, som er arrangeret af 
Køge Bueskyttelaug. Det er det første DM, der aner-
kendes af DIF.

1945
18. august afholdes første landskamp, som er mod 
Sverige, som Danmark taber knebent.

1946
10-11. juli afholder DBSF et internationalt stævne i 
forbindelse med DIFs 50 års jubilæum. Skytter fra 
England, Frankrig, Sverige og Danmark deltager, og 
hos herrerne har vi endda en dansk vinder: Einar 
Tang-Holbek.
6. august optager FITA DBSF som medlem.
8-11. august deltager Danmark første gang til VM, 
som dette år finder sted i Sverige. Einar Tang-Holbek 
blev 3-dobbelt verdensmester, ligesom Danmark 
vandt for hold med Tang-Holbek, Ove Hansen og 
Sigfred Smed på holdet.

1947
13. januar får Einar Tang-Holbek tildelt BT’s guldme-
dalje for årets bedste idrætspræstation i 1946.

1948
31. januar – 1. februar arrangerer DBSF verdens før-
ste indendørsstævne. Det fandt sted i Forum i Kø-
benhavn.
1. februar udkommer S.P. Rasmussens bog ”Bue-
skydning”.
I december får en film fra VM i London, optaget af 
DBSF’s næstformand Axel Poulsen, Køge, premiere. 

1949
14-15. april afholder Køge sit 2. instruktionskursus 
under ledelse af Orla Bagge og medvirken af Einar 
Tang-Holbek.

Ligger du inde med gamle 
blade, film, fotos, historier 
og andet, som kan have en 
værdi for andre, så send 
det (gerne i kopi) til 
bladet@dbsf.dk eller Allan 
B. Grønkjær, Helenelyst 
388, 8220 Brabrand.

1950
25-31. juli arrangerer DBSF VM i København, hvor 
Hans Majestæt Kongen er projektor. Danmark vandt 
VM hor hold med Einar Tang-Holbek, Per Frederiksen 
og Arne Østergaard på holdet.

1951
1. januar starter DBSF en kampagne op for at få 
flere foreninger og medlemmer.
I april følger DBSF op med foreningslederkursus for 
samtlige landets foreninger.

Tak til Jørgen Tang Holbek for research.

1110



For 12 år siden kørte min kone og jeg rundt til en 
masse stævner i hele landet med vores to drenge. 
Ud over at have en masse glæder ved dette, var det 
også en halvdyr fornøjelse, så jeg tænkte, at hvis jeg 
nu blev buedommer, kunne jeg få noget af trans-
portudgifterne dækket indimellem. Som sagt så 
gjort. Jeg tog et 3-dages kursus, ligesom nu også er 
lagt op til i efteråret 2011. Jeg havde på dette tids-
punkt ikke tænkt så meget over selve buedommer-
gerningen. Efter de første stævner som dommer, 
syntes jeg imidlertid, det var spændende. Ud over at 
have fået en meget bedre indsigt i reglerne for bue-
skydning, fik jeg snakket med en masse kolleger og 
buevenner rundt omkring i landet. Igennem årene er 
nu begge vores drenge stoppet med bueskydning, 
men jeg hænger stadig på som buedommer og 
synes stadig, det er spændende.

Som buedommer skal du forpligte dig til et par 
enkelte stævner om året, men du kan også få en del 
flere stævner specielt i øjeblikket, da antallet af bue-
dommere i Danmark er nede på et meget lavt antal 
lige pt.

I Danmark har vi valgt ikke at klassificere dommer-
ne ud over skivedommer og feltdommer. Der er sta-
dig nogle enkelte dommere, der fra gammel tid kun 

BILLEDE 1: MIN DEBUT SOM INTERNATIONAL DOMMER VED EM I TORINO 2008. 
HER I COMPOUND-FINALEN DER STOD MELLEM PETER ELzINGA, HOLLAND OG 
SERGIO PAGNI, ITALIEN. PAGNI VANDT 118-117.
 
BILLEDE 2: EM I FELT I CHAMPAGNAC I FRANKRIG I 2009. FINALEN I COMPOUND 
MED CHRIS WHITE, ENGLAND MOD MORGAN LUNDIN, SVERIGE. WHITE VANDT 
MED 2 POINTS.
 
BILLEDE 3: VM FINALEN I FELT I 2010 I VISEGRAD I UNGARN. DAVE COUSINS 
MOD KEVIN WILKEY, BEGGE USA. COUSINS VANDT MED 2 POINTS.

dommer i Bueskydning
DBSF efterlyser nye dommere til et kursus i efteråret. Se annonce her i 
bladet. Vores bladredaktør og sportschef Allan B. Grønkjær her bedt 
mig om at beskrive, hvordan det er at være buedommer. Det bringer 
mig naturligvis også omkring mulighederne for at kunne blive 
international buedommer med hvad deraf følger af oplevelser.
TEKST OG FOTO: KLAUS LYKKEBÆK

har den ene af uddannelserne, men nu om dage bli-
ver dommerne uddannet i begge discipliner.

Efter endt dommereksamen kommer de nyuddan-
nede buedommere ud til stævner sammen med ruti-
nerede dommere i en såkaldt ”følordning” til de to 
første skivestævner og de to første feltstævner. Her-
efter er man fuldt uddannet og indgår på lige fod 
med alle øvrige dommere i Danmark og kan således 
dømme til DM, som er de højest rangerende stævner 
nationalt i Danmark.

MULIGHEDER FOR EN INTERNATIONAL KARRIERE
Ud over at være national buedommer er der også 
muligheder for at få en international karriere. Dette 
kræver i første omgang en godkendelse af Dansk 
Bueskytteforbunds bestyrelse.

For at blive endegyldig International buedommer 
kræver det ligeledes en række eksamener.

Den første er en eksamen som EMAU-dommer. 
Dette foregår ved et dommerseminar cirka hvert 
andet år et sted i Europa. Det forudsættes, at man 
selvfølgelig kender FITA-reglerne. Dommerseminariet 
bygger meget på erfaringsudveksling og case-opga-
ver. I slutningen af seminariet skal man aflægge en 
skriftlig prøve, der de seneste år har bestået i en 

række spørgsmål i paratviden på lovområdet samt 
en række cases.

Hvis man består denne eksamen, der naturligvis 
afholdes på engelsk, kan man kalde sig EMAU-dom-
mer. Det giver ret til at dømme indenfor EMAUs om-
råde, som er Europa og Nordafrika. EMAU-dommere 
får typisk en dommertjans om året. DBSF betaler rej-
serne, og EMAU betaler opholdet. Man skal dog selv 
betale for sine fridage eller ferier, men tilgengæld er 
oplevelserne også store.

Når man har deltaget i sit første EMAU-stævne og 
efterfølgende fået en god respons fra dommerfor-
manden, har man ret til at komme til den første 
FITA-dommereksamen. 

De seneste år har selve dommerseminariet været det 
samme for både EMAU-dommere samt for FITA-dom-
merne. Kravet til den efterfølgende eksamen har dog 
været en tand skrappere med lidt sværere spørgsmål.

Når man har klaret denne eksamen ligeledes på 
engelsk, kan man kalde sig FITA Judge Candidate. 
Man kan nu blive udsendt til alle dommeropgaver i 
hele verden undtagen til OL. Efter yderligere to år, 
og efter at man igen har haft mindst et FITA-stævne 
med en god bedømmelse, kan man ansøge om at 
blive opgraderet til fuldgyldigt FITA Judge.

Hvert 4. år skal man ligeledes bestå en openbook 
eksamen, hvor man har ca. 6 uger til at svare på en 
række spørgsmål og sende dem til dommerkomite-
en. Den eksamen har jeg netop afsluttet. Jeg har 
derfor fået forlænget min dommerlicens som inter-
national dommer med fire år indtil 2015.

I Danmark har vi i øjeblikket to FITA Judge Candi-
dates; Flemming Skjoldborg og mig selv. Derudover 
er Bjarne Strandby EMAU-dommer.

Jeg har haft fornøjelsen af mit første FITA-stævne, 
da jeg sidste år dømte til VM i felt i Ungarn. Derud-
over har jeg fået fornøjelsen af at skulle deltage i 
både VM og VM for handicappede til sommer i Tori-
no.

Jeg har indtil dags dato deltaget i fem internatio-
nale stævner som dommer og været heldig hver 
gang at få lov til at dømme nogle af de spændende 
finaler.

De største oplevelser har nok været at få lov til at 
dømme ved World Cup-finalen i København og se-
nest sidste sommer, hvor jeg fik finalen i herre com-
pound i felt i Ungarn.

Da man som buedommer kan få lov til at dømme, 
til man fylder 65 år, er der forhåbentlig mange gode 
oplevelser forude.

1 2 3
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På forbundsmødet i Vingstedcenteret efterlyste formanden 
nye dommere, da vi efter en naturlig afgang kun har 11 dom-
mere i øst og 11 dommere i vest. Dette betyder, at det kan 
være svært at stille dommere til alle stævner, og uden dom-
mere ingen stævner.

DBSF indbyder derfor interesserede kandidater til dommer-
uddannelsen. Dommerkurset afholdes i weekenden den 
28.-30. oktober 2011 i Brøndby (fredag aften til søndag efter-
middag). Kurset er gratis og du får rejse og ophold betalt af 
forbundet.

Efter tilmeldingen får du tilsendt et lovkompleks og et lille op-
gavesæt, der skal sikre, at du har sat dig ind  lovkomplekset 
inden kurset.

Tilmelding med navn, addresse, klubnavn, fødselsdato og 
email-adresse til forbundets mailaddresse (dbsf@dbsf.dk)  
senest den 30-6-2011.

Dommerudvalget vil på basis af opgaverne og under hensyn-
tagen til, hvor der geografisk er størst behov for nye dom-
mere, udvælge de endelige kandidater til dommerkurset.

Er der evt. spørgsmål, kan der ringes eller mailes til DBSF.

DBSF Dommerudvalg

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

Er Du En af Dansk 
BuEskyttEforBunDs 
nyE  DommErE ?

erduvoresnyedommer_04052011.indd   1 09/05/11   19.47

Historien bag dette lidt enestående projekt, hvor tre 
klubber går sammen om et så stort stævne som 
NUM, kommer sig af, at Helsinge Bueskytterne 
havde ansøgt og fået retten til at arrangere NUM 
2011, men på det tidspunkt var det planlagt som et 
feltstævne. Da feltstævner i Norden er på retræte, 
besluttede Nordisk Råd, at man fra 2011 ville afvikle 
Nordiske mesterskaber som FITA-stævner med OL-
runde og finaler.

Helsinge-klubbens store force er jagt- og feltstæv-
ner, så derfor var der kun to muligheder, enten at 
afstå arrangør retten eller finde samarbejdspartnere, 
som ville være medarrangør til NUM 2011.

Da Helsinge-klubben allerede havde et samarbejde 
med Hillerød Bueskyttelaug og Gilleleje-klubben 
”Nordkysten”, var det nemt at samle en arrangør-
gruppe med to repræsentanter fra hver af de tre 
klubber, og dermed var startskuddet gået til afviklin-
gen af det Nordiske Ungdoms Mesterskab i Danmark 
i 2011.

UTROLIGT SAMARBEJDE
Arrangørgruppens seks medlemmer har hver sin an-
svarsområde, og det betyder, at det store arbejde 
kan fordeles ud på så mange hænder som muligt. I 

MENS…
vi venter  
– NUM 2011
NUM 2011 bliver afviklet i Gilleleje den 2. og 3. juli, og det er de tre 
omkringliggende klubber, der står bag arrangementet. NUM vil blive 
båret igennem af de frivillige og deltagerne.

TEKST: HENRIK RAMSUSSEN, NORDKYSTEN PÅ VEGNE AF NUM 2011. FOTO: KAJ FRANDSEN

skrivende stund (medio maj 2011) er al planlægning, 
arbejde, møder m.m. gået utroligt godt. Uanset at 
tre forskellige klubber går sammen. Det ligner endnu 
et bevis på, at dansk bueskydning kan de mest utro-
lige ting.

Placeringen og udvælgelsen af areal faldt på om-
rådet omkring Gilleleje-klubbens base, da der her er 
et areal på 116 x 200 meter, som kunne benyttes. 
Samtidig har stedet det unikke, at en af kommunens 
største skole ligger på samme areal, hvor så overnat-
ning til de mange unge tilrejsende er blevet arrange-
ret. Ydermere er hele området en samling af mange 
sportsgrene, så bad, toilet, omklædning og kantine 
findes allerede. Samlet gør det, at stedet er perfekt 
til at afvikle NUM 2011. I alt dette arbejde, som i så 
stor udstrækning involverer Gribskov kommune, der 
stiller arealer og skolen tilrådighed. Også andre 
sportsgrene, som giver afkald på lokaler og arealer i 
en periode, har stor betydning for, at NUM lykkes. 
Særligt skal en person dog fremhæves som årsag til, 
at det kan lykkes; næstformanden i Nordkysten Bue-
skyttelaug Susanne Jørgensen. Uden hendes kunnen 
og erfaringer fra DGI’s landsmesterskaber, hendes 
ansættelse i kommunens Kultur & Fritids udvalg, 

FORTSæTTES pÅ SIDE 16
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samt hendes store lokale viden om alle de involvere 
ville dette kæmpe arrangement nok ikke havde gået 
så gnidningsløst, som det indtil nu er gået. Stor tak 
til Susanne.  

Til alle jer som kommer til Gilleleje den 2. og 3. 
juli – Glæd jer til stævnet, hvor arrangørgruppen har 
lavet mange spændende tiltag. Det bliver en spæn-

NUM 2010 VAR EN STOR SUCCES FOR 
DANMARK, DER TOG INTET MINDRE END 
15 GULD, 7 SØLV OG 7 BRONzE (TOTALT: 
INDIVIDUELT OG HOLD) MED HJEM FRA 
NORGE.

dende weekend, hvor alle de nye nordiske mester 
skal findes. 

Seneste nyt er, at 200 skytter har tilmeldt sig 
NUM 2011. Samtidig har Sverige bedt om at få 
forlæget sin tilmeldingsfrist til 30. maj, så flere 
skytter kommer formentlig på deltagerlisten.

FORTSAT FRA SIDE 15
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I godt et år har det danske recurve-
landshold arbejdet på at gøre sig 
klar på VM 2011. Dog kan man 
sige, at arbejdet allerede startede 
for flere år siden. For en skytte som 
Johan Weiss har VM denne som-
mer for eksempel været hans mål, 
siden han begyndte på Elitecente-
ret i 2005 under daværende lands-
træner/sportschef, Henrik Toft. Vi 
kan dog i forhold til det nuværen-
de setup sætte år 0 på tidslinjen til 
foråret 2010, hvor Ole Gammelga-
ard tog over som fungerede lands-
træner. Sammen med trænerkon-
sulent Carsten Tarnow (indtil hans 
ophør i det tidlige forår 2011), fy-
sisk træner Simon Stewart og eks-
perter fra Team Danmark, der ken-
der til dansk bueskydning gennem 
flere års samarbejde i nu og næ, 

recurve gør klar til vm
Nedtællingen til VM i Torino, Italien er begyndt. De danske 
compoundskytter har vist storform siden EM indendørs i Cambrils, 
Spanien i marts, og de danske recurvskytter viser også god form.  
For begge er der forhåbentlig tale om en opadgående kurve. 
BUESKYDNING sætter her fokus på recurveskytternes proces  
mod VM 2011.
TEKST ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: OLE GAMMELGAARD OG ALLAN B. GRØNKJÆR

samt sportschef Allan B. Grønkjær 
har Ole Gammelgaard og udvalgte 
skytter fulgt en plan for, hvordan 
VM om en måned kan blive en 
succes.

Træningsplanen er omfattende, 
men i oversigtsform handler den 
om disse punkter:
•  Sparring og coaching ved daglig 

træning, samlinger og via 
webportlen ”bueportal.dk”

•  Opbygning af fysisk styrke og 
kondition 

•  Ernæring: Hvad betyder den 
mad, du spiser, for din træning 
og konkurrence?

•  Træning af mentale egenskaber

ALLE ER FORSKELLIGE
Et centralt punkt i arbejdet med 
landets bedste recurveskytter er, at 
de bliver betragtet som individer, 
og de har derfor alle forskellige 
muligheder og behov. Det forsøger 
vi at efterleve i vores daglige om-
gang med skytter og i den langsig-
tede planlægning. Denne planlæg-
ning begyndte vi for den såkaldte 
OL-trup i foråret sidste år, og den 
blev mere og mere skemalagt i 
løbet af efteråret 2010. 

Planlægningen af sæsonen er 
fastlagt med hensyn til hvilket træ-
ningsniveau den enkelte skytte skal 
præstere løbende i forhold til sin 
individuelle situation. Dvs. træner-
teamet har løbende lavet aftaler 
med den enkelte skytte for hvilken 
træning, mængde og metode, der 

skal trænes efter. Det sker endvide-
re med hensyn til den enkelte skyt-
te ud fra skyttens aktuelle situati-
on, for eksempel med hensyn til 
spidsbelastning i skole, på arbejde 
m.m.

Den daglige dialog foregår ofte 
via vores webportal, der går under 
navnet bueportal.dk. Her har skyt-
terne deres egen skyttedagbog, 
hvor de kan indtaste alt fra antal 
pile, de har skudt, til fysisk træ-
ning. Samtidig har de mulighed for 
at skrive kommentarer til deres 
træner, og han kan på den måde 
være i konstant kontakt med skyt-
terne. Ved samlinger har holdet så 
mulighed for at gå mere i detaljer 
omkring forskellige emner med 
trænerne. I år har flere af samlin-
gerne været planlagt efter at skulle 
finde sted samtidig med et stævne. 
Netop konkurrencetræningen er 
enorm vigtig, hvis en skytte skal 
opleve succes udenfor landets 
grænser også. For at blive en vin-
der skal de fleste træne sig i at 
være til stede i nuet, holde fast i 
en proces og turde tro på, at de 
mange pile, der sidder på rygraden 
efter års træning, bærer én til sejr. 

Mange af recurveskytterne har 
gennem flere års arbejde efter den 
koreanske model opnået en god 
teknik, hvorfor der har været tale 

FORTSæTTES pÅ SIDE 20

VED AFSLUTNINGEN PÅ TRÆNINGSLEJREN I FORBINDELSE MED GRAND PRIx 1 I 
APRIL 2011 DELTE FYSISK TRÆNER, SIMON STEWART (TV.) GAVER UD TIL 
SKYTTERNE, OG DET VAKTE STOR BEGEJSTRING. PÅ BILLEDET SES OGSÅ MADS 
KROGSHEDE (I MIDTEN) OG JOHAN WEISS (TH.).

DANSKERDUEL. LOUISE LAURSEN (TV.) OG CARINA CHRISTIANSEN (TH.) MØDTE 
HINANDEN I 1/4-FINALEN VED GRAND PRIx’ET I TYRKIET. VINDER BLEV LOUISE 
LAURSEN

SEJR. DE DANSKE HERRER VANDT OVER TYSKLAND VED GRAND PRIx I TYRKIET.

ANNE MARIE LAURSEN INDGÅR I OL-TRUPPEN, OG HUN HAR VIST STORE 

FREMSKRIDT GENNEM DET SIDSTE ÅRS TID.
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om, at den tekniske træning har 
været finjustering snarere end 
grovpolering. Coach Kim havde 
skytterne til en træningslejr i sidste 
efterår, og han gav dem nogle ret-
ningslinjer, som de har arbejdet 
med, ligesom Ole Gammelgaard 
har holdt øje med det tekniske ni-
veau.

Træningsmængden har været 
stor og konstant i hele perioden. 
Fokus på de forskellige trænings-
områder har varieret, så vi vægtede 
fysik (styrke, kondition og udhol-
denhed) meget højt i starten af 
processen og den tekniske træning 
forholdsvis lavt. I takt med at vi 
nærmede os juni måned, skiftede 
fokus til mere og mere at være på 
teknisk frem for fysisk træning. 

   
FYSISK OpBYGNING
Den fysiske træning har bestået af 
månedlige programmer lavet af 
vores fysiske træner, Simon Ste-
wart. Skytterne har arbejdet med 
blandt andet elastikker, Total Gyms, 
frivægte og konditionstræning. 
Derudover har de lavet special træ-
ning med buen, den såkaldte SPT 
(Specifik Physical Training). SPT er 
specifikt udviklet til at øge udhol-
denhed, magt/styrke og fleksibilitet 
gennem bueskydningsspecifikke 
øvelser ved hjælp af bueskytteud-
styret. Der har været stor opmærk-
somhed på, at øvelserne blev lavet 
nøjagtig, som forskrifterne siger. 
Sker det ikke efter, virker øvelserne 
ikke hensigten og kan gøre mere 
skade end gavn.

Skytterne er løbende blevet te-
stet af trænerteamet og mere spe-
cifikt har Team Danmark-testcenter 
i Odense haft skytterne til to test i 
2011, hvor vi kunne måle deres ak-
tuelle niveau. Testene og skytternes 
form på trænings- og konkurrence-
banen fortæller os, at indsatsen på 
det fysiske område i høj grad peger 
i den rigtige retning. Træningen 
har gjort en forskel. Skytterne er 
blevet stærkere, og de kan selv 
mærke en forskel i forhold til 
inden, de begyndte træningen. 

SUNDE vANER GIvER GOD 
KONCENTRATION
Under en træningslejr i Tyrkiet i 
april fik skytterne mulighed for at 
leve som en ægte professionel i  
10 dage. Udover træning og kon-
kurrence skulle de prøve at spise 
efter Team Danmarks anvisninger. 
Hård træning og konkurrencer 
kræver fuld koncentration i mange 
timer. Det handler kort og godt 
om, at man spiser sundt og undgår 
for meget sukker og de forkerte 
fedtstoffer. Deruodver skal skytter-
ne sørge for at indtage nok vand 
og mad. Nogle oplevede faktisk, at 
det var svært at spise den mængde 
mad i løbet af dagen, som de 
burde. 

På træningslejren var der også 
plads til, at en morgenrutine skulle 
fæstne sig. Der var morgenaktivite-
ter som løb og mobilitetsøvelser. 
En sådan start på dagen betyder, 
at kroppen bliver gjort klar til at 
yde noget særligt i løbet af dagen. 
Det blev naturligvis fulgt op med 
opvarmning før selve skydningen, 
og efter pauser i løbet af dagen 
varmede skytterne op igen. Op-
varmning gør, at risikoen for ska-
der mindskes meget, fordi muskler 
samt lede gøres klar til den belast-
ning, de skal udsættes for. 

FORvENTNINGERNE ER STORE
Det er et stort apparat, der bliver 
stillet til rådighed for skytterne, 
men forventninger til dem er også 
store. Der er håb om, at de gør det 
godt til deres konkurrencer, men i 
dagligdagen har vi også formuleret 
nogle krav til dem. De lyder for ek-
sempel:

Vi forventer
•  At du træner og yder på et højt 

niveau indenfor alle de områder, 
der modsvarer de mål, vi sætter i 
fællesskab.

•  At du samvittighedsfuldt gen-
nemfører din træning og de 
tests, vi sammen har besluttet er 
optimale for din træning.

•  At du altid stiller dig til rådighed 
for tests og undersøgelser, som vi 
tror på kan hjælpe dig og de 
andre i projektet. 

•  At du gør dit yderste for at følge 
dine mål og at opdatere din træ-
ningsdagbog på web-portalen 
hver dag.

•  At du altid informerer din træner, 
hvis du er blevet syg eller andet 
der har betydning for din træ-
ning.

•  At du altid yder dit bedste for 
holdet både på og uden for 
banen.

•  At du er dig selv og er ærlig i alt 
hvad du gør omkring vores OL 
forberedelser.

VM i juli 2011 er et mål, men det 
er forhåbentlig blot starten på en 
optur for dansk recurve bueskyd-
ning i international sammenhæng. 
De fleste af skytterne på landshol-
det er stadig unge i sporten, selv-
om mange af læserne sikkert ken-
der deres navne gennem flere år 
nu. Der er potentiale til, at de kan 
være en del af den danske top det 
næste årti og mere, hvis de har øn-
sket og viljen. Så skal vi bag tegne-
brættet forsøge at hjælpe dem så 
meget på vej, som det er muligt.

I efteråret 2010 udvalgte vi ni 
skytter, der indgår i arbejdet 
frem mod VM 2011 og forhå-
bentlig OL 2012. Skytterne er:

Maja Jager, Broby
Carina Christiansen, Aalborg
Louise Laursen, TIK
Anne Marie Laursen, Silkeborg
Nynne Holdt-Caspersen, Aalborg

Johan Weiss, Randers
Niels Dall, Brande
Martin Laursen, TIK
Bjarne Laursen, Silkeborg

I det tidlige forår 2011 skete der 
en udskiftning på herresiden, da 
Martin og Bjarne Laursen udgik 
af truppen, mens følgende skyt-
ter kom ind:

Mads Krogshede, Randers
Dennis Bager, Arcus

VM i 2011 er første og bedste mulighed for at kvalificere danske 
skytter til OL. Hver nation har mulighed for at kvalificere én (1) 
skytte individuelt eller et hold på både herre- og damesiden. Det vil 
sige, at Danmark kan maksimalt stille med 6 skytter; 3 herrer og 3 
damer. 
Til VM er der otte hold, der kan kvalificere sig samt OL-værtsnatio-
nen, som er Storbritannien. Derudover kan en nation, der ikke kva-
lificerer et hold, opnå en individuel plads. Igen er der otte pladser 
plus en plads til Storbritannien på spil. 
For de nationer, der ikke lykkes med OL-kvalifikationen ved VM, er 
der enkelte individuelle og holdpladser på spil til både kontinentale 
turneringer (for Danmark er det EM 2012) og en særlig turnering 
med restpladser arrangeret af FITA næste sommer.

Det er kun recurveskytter, der kan komme med til OL. Compound 
er desværre ikke en OL-disciplin.

OL-TRUPPEN

OL-KVALIFIKATION

FORTSAT FRA SIDE 19

DEN 24. MAJ 2011 SKØD FIRE AF DE DANSKE LANDSHOLDSSKYTTER EN OPVISNINGSMATCH I FORBINDELSE MED SKIVE IK’S 1. 
DIVISIONSFODBOLDHOLD MED 1000 TILSKUERE PÅ LÆGTERNE. DE SKØD 2 OG 2. FORMÅLET VAR AT PRØVE AT SKYDE FORAN EN 
MASSE TILSKUERE. RENT MENTALT GIVER DET NOGLE UDFORDRINGER, SOM SKYTTERNE IKKE MØDER I DERES DAGLIGE TRÆNING.  
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DANSK BUESKYTTEFORBUNDS 
SEKRETARIAT

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

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

Økonomi 
Steen J. Jørgensen 
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand 
Klaus Lykkebæk 
Tlf. 5482 7921 / 2518 0306 
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand 
Hans Lassen 
Tlf. 74436046 / 2460 9476 
bredde@dbsf.dk

Best.medlem Sjælland 
Lillian Gammelmark
Tlf. 5663 6919 / 2047 5389 
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Best.medlem Fyn
Jan Jager
Tlf. 2167 2197 
Bestmedlem_fyn@dbsf.dk

Best.medlem Jylland 
Bjarne Strandby 
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

UDvALG UNDER DBSF
Dommerudvalgsformand
Jane Sigil
Tlf. 55984037. Mob. 60800391
dommer@dbsf.dk

Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 66 18 87 66
ao@dbsf.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk

DBSFS BESTYRELSE

 DBSF 
 Idrættens Hus, 
 Brøndby Stadion 20
 2605 Brøndby

Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Kontortid: Mandag til torsdag fra kl. 10-15 
Ønsker du at aflægge kontoret et besøg  
– så ring og aftal nærmere med Helle.

Telefon: 43 26 27 28 Fax: 43 26 27 29 
E-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk

stÆvnekalenderen    [klik ind på www.dBsf.dk og få flere detaljer]

juni
dato sted arrangør stÆvnetype 
 2.  Sønderborg Sønderborg Bskl. 900 Runde - 3x30 pile
 4.  Køge Køge Bskl. SM Ungdom - OL Runde
 5.  Køge Køge Bskl. SM Senior/FITA Junior - OL Runde
 6.  Antalya, Tyrkiet FITA WC2
 11.-12.  Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open - 3D
 18.-19.  Aarhus Aarhus Bskl. Aarhus Archery Cup / OL-runde m. finaler 
 18.  Lyngby Lyngby Bskl. OL-runde Ungdom, Reserveret
 19.  Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA
 19.  Tømmerupvej, Kalundborg Kalundborg Tømmerupjagten
 25.-28.  Sorø Sorø Bskl. Region Øst sommerlejr
 26.  Adlerhusbanen Middelfart FITA Stævne og FM

juli
dato sted arrangør stÆvnetype 
 2. -3. Gilleleje Nordsjællandske klubber NUM 2011
 2.-10.  Torino, Italien FITA VM Senior
 18.-23.  Paphos, Cypern EMAU JC2

august
dato sted arrangør stÆvnetype 
 1.-6.  Ogden, USA FITA WC3
 7.  Adlerhusbanen Middelfart Danage Cup - 70 m. stævne
 13.-14.  Aarhus Aarhus Bskl. DM Senior/Masters
 20.-21.  Aalborg Aalborg Bskl. DM Ungdom/FITA Junior/FITA Kadet
 21.  Fårevej, Gredstedbro Ribe 3D
 22.-27.  Legnica, Polen FITA VM Ungdom
 27.  Geel Skov Lyngby Bskl. 3D Jagt Ungdom
 28.  Egebjerg Bakker, Sydfyn Ulbølle 3D

Koblingen af en hollandsk og en sydafrikansk vision, 
talenter og passion for bueskydning er kulmineret 
med starten af magasinet ”Rchery Lifestyle”. Rchery 
Lifestyle er ført an af et team bestående af medstif-
terne Ron Van Der Hoff, administrerende direktør for 
Custom Made Wraps og tidligere medlem af det hol-
landske olympiske hold, hans bror Harm Van Der 
Hoff, en tidligere juniorlandsholds recurvebueskytte, 
og sydafrikanske Wesley Gates, der deltager i inter-
nationale compoundkonkurrencer.

– Verden af medier og sociale netværk er i rivende 
udvikling, og derfor var det logisk at skabe en on-
line-publikation. Internettets betydning giver os mu-
lighed for at have en global rækkevidde og snart på 
flere sprog. Bueskytter, som køber et abonnement vil 
være i stand til at logge på og se magasinet overalt i 
verden, siger Wesley Gates. 

– Vi føler, at bueskydningsverden endelig er klar til 
en forandring, og man vil derfor være klar til at 
modtage Rchery Lifestyle. For så mange af os er bue-
skydning en levemåde, forklarer Ron Van Der Hoff. 
Vi planlægger vores liv rundt om bueskydning, så vi 
kan få muligheder for at komme på træningsbanen, 

få orlov fra arbejde for at deltage i alle vigtige turne-
ringer, og måske endda vælge vores hjem og biler 
ud fra, at de skal kunne rumme vores bueskydning 
afhængighed. 

  
HARM vAN DER HOFF UDDYBER: 

– Kort fortalt er Rchery Lifestyle et nyt bueskyd-
ningsmagasin, der bringer dig unikke insight-histori-
er, som du aldrig har oplevet før. Vi vil bringe dig ind 
på livet af verdensklasse bueskytter, deres hjem, 
deres fitness, deres mentale krig, der udspiller sig i 
konkurrencer og deres unikke måde at leve! Der vil 
også være gadgetanmeldelser, rejsetips, steder at be-
søge, indsigt i andre sportsgrene og aktiviteter, som 
bueskytter nyder at gøre og mange, mange flere livs-
stil emner. 

Du finder magasinet på www.archerylifestyle.com. 
Netop nu finder du her en gratis preview udgave af 
magasinet.

NYT MAgASiN  
for alle Buefans
Nu er der godt nyt for alle, der ønsker mere viden om bueskydning.  
Et hollands-sydamerikansk magasineventyr har set dagens lys, og du 
kan få hænderne i det lækre magasin. 
TEKST: FITA (OVERSAT AF ALLAN B. GRØNKJÆR)
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