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SAMMENHOLD
Dansk bueskydning har oplevet en fantastisk sommer. 
Resultatmæssigt har det været helt i top og oplevelserne 
har været ligedan. Fælles for de to nøgleord er, at de er 
kædet sammen af sammenhold. 

NUM 2011, der blev afholdt i Gilleleje, var båret af 
ildsjæle lige fra arrangørerne til de enkelte hjælpere, der 
havde det mål at give alle en godt stævne. Det lykkedes 
efter sigende til topkarakter. 

Danske skytter har ved NUM 2011, Junior Cup 2 på 
Cypern og ved VM i Torino i Italien samlet set præsteret på 
det allerhøjeste niveau, vi kan forvente. Selvfølgelig er der 
skuffelser hos enkelte undervejs, men der er også skytter, 
der kommer ”ud fra ingenting” og leverer overraskende 
og opløftende skydning. Også her kommer resultaterne på 
grund af et stærkt sammenhold illustreret ved de danske 
herre compoundskytter, der fuldendte en fremragende 
sæson med VM-sølv for hold. Deres kendskab til hinanden 
er en meget væsentlig forklaring til succes. Det samme kan 
siges om de andre resultater skytterne i mellem – og 
væsentlig er selvfølgelig også arbejdet i kulissen, hvor 
dansk ungdomsarbejde igennem mange år har været på 
et godt niveau.

Det er et håb herfra, at opturen fortsætter i de år, der 
kommer. Vi har fundet ingredienserne til succes, men for 
at holde fast i den positive udvikling, skal opskriften kon-
stant udfordres. Som nu gøres det bedst sammen.

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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Sorø Bueskyttelaug afholdt Dansk 
Bueskytteforbunds sommerlejr for 
unge den 25. til 28. juni ved 
Kongskilde nær Sorø. Der var 36 
deltagere og 8 voksne.
TEKST: THOMAS, BO OG JEANETTE, SORØ 
BUESKYTTELAUG

Overskriften for dette år sommerlejr var 3D skydning 
på Kongskildebanen og træning til Nordiske mester-
skaber. De 36 skytter var i alderen 7 til 16 år, og de 
kom fra hele landet. Der var nybegyndere og rutine-
rede skytter, og alle buetyper var repræsenteret, men 
fælles for alle deltagere var lysten til at lære nyt og 
skyde en masse bue.

Der var tre trænere, to forældre og en kok fra 
andre sjællandske klubber, som en eller flere dage 
var med til at hjælpe Sorø Bueskyttelaug med det 
praktiske på sommerlejren. Husmandstedet var ud-
gangspunktet for sommerlejren, og her boede 20 af 
skytterne, mens resten havde medbragt telt, som 
blev slået op på den store græsplæne.

Programmet bød på 3D skydning og træning på FITA-
skiver hver formiddag og eftermiddag. Skytterne valg-
te selv, hvad de havde lyst til. Trænerne havde delt sig, 
således at de var ansvarlige for enten 3D eller FITA-
skydning. Det gav en god mulighed for kon ti nuerligt 
at arbejde med den enkelte skyttes teknik.

Der blev afviklet en 3D konkurrence og en 2 x 36 
pile FTTA, hvor der blev kåret vindere i buetyper og 
aldersgrupper. Af andre aktiviteter kan nævnes øvel-
ser i at bedømme afstande og vejledning i basis op-
sætning af sin bue.

Mandag eftermiddag tog alle til den nærliggende 
Tystrup sø, hvor der blev badet og hygget på stran-
den. Et andet af de faste punkter på programmet var 
den daglige åbning af sommerlejrens egen slikbod. 
Her var det muligt at købe slik og sodavand. 

Hver aften var der “skydning for sjov”, som bød 
på skydning på balloner og store stykker slik. Legen 
Robin Hood, hvor den skytte, der er bedst til at ram-
me gult, vinder. Skydning på spillekort, hvor det gæl-
der om at ramme så mange spillekort som mulig. 
Kor tene funge rer som lodder i udtrækning af præmier.

Dagen sluttede med bål, hvor der blev bagt sno-
brød, og grillet marsh mallows samt fortalt vittighe-
der og andre røverhistorier. 

UDEN MAD OG DRIKKE DUR BUESKYttEN IKKE
“Uden mad og drikke dur bueskytten ikke” og til at 
sørge for dette, havde sommerlejren sin helt egen 
kok, bedre kendt som Jørgen Philip fra Lyngby. Han 
tilberedte dejlig mad til alle dagens måltider, og her 
skal blot nævnes hans berømte “arme riddere” til 
morgenmad, spændende pastasalater til frokost og 
den skønne kødsovs til aften.

En af sommerlejrens højdepunkter var deling af 
det rådyr, som var en del af festmenuen mandag 
aften. Dyret var tidligere blevet nedlagt af en af træ-
nerne fra Sorø (med riffel), og så han viste dem, der 
var interesseret, hvordan man flår skindet af dyret og 
parterer det. 

Mandag aften var den store festmenu grillet rådyr 
og moskusokse med bagekartofler skøn svampesovs 
og waldorf salat. Det smagte skønt, og alle nød me-
nuen.

Sommerlejr 
for unge

FORtSÆttES PÅ SIDE 6
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GODE OPLEVELSER
De mange skytter fungerede rigtig godt sammen, og 
der blev knyttet mange venskaber på tværs af klub-
berne. Der blev spillet fodbold, rundbold og hygget 
på værelserne og i teltene og generelt var der stor 
omsorg og interessere for hinanden.

Sorø Bueskyttelaug ønsker at sige tak til alle de 
mange dejlige unge bueskytter, skønt at møde Jer 
alle, vi glæder os til at følge Jeres udvikling med 
sporten. Tak til de frivillige trænere og forældre, som 
hjalp til på lejren, sidst men ikke mindst tak til Lyng-
by for, at vi måtte låne skyde måtter og skiver.

Tak til DBSF som støttede sommerlejren økonomisk. 
Vi kan kun anbefale, at man fortsat giver de unge 
bueskytter mulighed for at mødes ved sådanne ar-
rangementer.

FORtSAt FRA SIDE 5

Efter at have deltaget i 3D-stævner rundt i landet i et 
par år er det min erfaring, at der ofte er udfordrin-
ger ved fordeling af børn i patruljer ved stævnerne.

Langt de fleste klubber tilstræber en jævn forde-
ling af børn og voksne i patruljerne. Nogle klubber 
vælger dog at inddele patruljer med børn, således at 
der kun er 1 seniorskytte i en patrulje med ansvar for 
2-3 børn.

Det er en uhensigtsmæssig praksis og ikke rimeligt 
over for den pågældende skytte, da eneansvaret for 
2-3 børn nemt flytter fokus fra egen skydning, sam-
tidig med at skytten går glip af det voksne sociale 
samvær og konkurrenceelementet ved at gå i patrul-
je med andre seniorskytter. Begge dele er vigtige ele-
menter af formålet og fornøjelsen ved at deltage i 
stævner.

Det bør i første omgang være børnenes egen 
klub, der sørger for, at børnene er ledsaget af en 
voksen, der er bekendt med pointsystem og de øvri-

 opfordring 
vedrørende inddeling af patruljer ved 3d-Stævner

AF: JOSEFINE DE ROEPSTORFF, KØBENHAVNS BUESKYTTELAUG. FOTO: JON JAGD

ge forhold, der gør sig gældende ved deltagelse i 
3D-stævner, og som er villig til at engagere sig ak-
tivt.

Der bør dog også fra seniorskytternes side være 
forståelse for, at det sommetider kan knibe med 
mandsopdækningen. Opfordringen er derfor, at 
stævnearrangører ved inddeling af patruljer tilstræ-
ber at lave en rimelig fordeling af børn og senior-
skytter i patruljerne, således at der i en patrulje med 
børn er minimum 2 seniorskytter, f.eks. udvalgt efter 
følgende prioriteter:
1. Buetype
2. Aldersklasse.

I overensstemmelse med de fleste klubbers praksis 
og med DBSF’s eliteudvalgs krav om, at Damer og 
Herrer skal konkurrere på lige fod, herunder til udta-
gelsesstævner, er køn ikke et relevant udvælgelses-
kriterium for inddeling af patruljer.

BILLEDET ER FRA EN PATRULJE VED ET STÆVNE I HADERSLEV  
I ÅR,, HVOR MAN  GJORDE EN FIN INDSATS FOR EN GOD 
PATRULJEINDDELING.
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Mammutjagt i Roskilde

Der skydes 2 x 12 mål, 2-pils skydning, FITA 3D-dyr pointskydning.

Der skydes i klasserne FITA Junior, Senior og Masters.

StaRtafgift kr. 125,- som skal indbetales på 
Reg.nr. 2905 konto nr. 2551 553 437 senest lørdag den 1. okt. 2011

Vand, sandwich og slik kan købes til rimelige priser.
Jagten afholdeS i

Roskilde Bueskytteklub
Th. Nielsens Vej 8

4000 Roskilde

tilMelding senest lørdag den 1. oktober 2011
Til Pernille Damsgaard på mail:

fam.damsgaard@email.dk 
eller telefon 61 13 88 99

RoSkilde BueSkyttekluB afholdeR 3d Jagt 
foR SenioReR

søndag den 9. oktober 2011
Der er TK kl. 9.30 – Jagten starter kl. 10.00

mammutjagten2011_senoirer-ungdom.indd   1 29/07/11   10.36

Mammutjagt i Roskilde

Der skydes 2 x 12 mål. 2-pils skydning, FITA 3D-dyr pointskydning.

Der skydes i følgende klasser, Nano, Mikro, Mini, Kadet og FITA Kadet.

StaRtafgift kr. 60,- som skal indbetales på
Reg.nr. 2905 Konto nr.2551 553 437 senest den 1.okt. 2011

Vand, sandwich og slik kan købes til rimelige priser.
Jagten afholdeS i

Roskilde Bueskytteklub
Th. Nielsens Vej 8

4000 Roskilde

tilMelding senest lørdag den 1. oktober 2011
Til Pernille Damsgaard på mail:

fam.damsgaard@email.dk 
eller telefon 61 13 88 99

RoSkilde BueSkyttekluB afholdeR 3d Jagt 
foR ungdoM

lørdag den 8. oktober 2011
Der er TK kl. 9.30 – Jagten starter kl. 10.00

mammutjagten2011_senoirer-ungdom.indd   2 29/07/11   10.36



vi lærer af vm 2011
Repræsentanter fra den gruppe, der står i spidsen for at arrangere VM 
på hjemmebanen i København i 2015, drog til Torino i begyndelsen af 
juli for at snuse til dette års VM på italiensk grund. Det fik de meget 
nyttig viden ud af. Kasper Hovgaard fortæller her om nogle af 
oplevelserne.
AF: KASPER HOVGAARD, MEDLEM AF STYREGRUPPEN FOR VM 2015, FOTO: ALLAN B. GRØNKJÆR

Som de fleste i dansk bueskydning efterhånden er 
klar over, skal Danmark være vært for verdensmester-
skaberne i 2015. Fra DBSF’s side er der nedsat en sty-
regruppe som, i samarbejde med Sport Event Dan-
mark og Wonderful Copenhagen, skal være hoved-
personerne i planlægningen frem mod VM. I denne 
styregruppe sidder Karsten Weikop, Sanne Rahbek, 
Steen Jørgensen, Rolf Lind og Kasper Hovgaard, som 
alle har stor erfaring med at arrangere buestævner 
og -events på højt plan. 

Ved dette års VM i Torino i juli måned har en række 
personer fra styregruppen været på inspirationstur 
for at kunne samle inspiration og ideer, til når Dan-
mark skal være vært. De har i løbet af ugen haft mu-
lighed for at opleve alle turneringens aspekter, idet 
man som kommende arrangør har mulighed for at 
bevæge sig frit i alle de forskellige zoner, som skytter 
og trænere normalt ikke vil have adgang til. Dette 
var især brugbart i forbindelse med opleve, hvordan 
en finalebane egentligt er sat sammen – bag ved re-

klamebannerne og afskærmningen som får det til at 
egne sig godt til TV. 

Et eksempel er, at der nok ikke er mange, som har 
nogen anelse om, hvor mange mennesker der skal til 
for at afvikle bare én match af den slags man kan se 
på “FITA TV”. Svaret er mange! Efter en hurtig 
gennemgang i hovedet, vil et gæt lyde på omkring 
20 mennesker, som har en hovedrolle i afviklingen. 
Dertil kommer ca. 15 dommere samt diverse frivillige 
som for eksempel kan stå vagt ved indgangene. Det 
er rigtig værdifuldt at vide, så man på forhånd kan 
designe banen, så disse personer kan færdes så 
smer tefrit rundt som muligt og derved levere et 
verdensklasse show. 

Det er selvfølgelig kun én af de hundredevis af de-
taljer, som skal være på plads inden deltagerne ank-
ommer til København.

SKYttERNE ER VIGtIGE
Det, som der vil blive lagt meget vægt på til VM i 
2015, er, at der skal tages mere hensyn til skytterne, 
end det normalt er tilfældet. Især ved VM i Torino, 
var der en del problemer med bustransporten mel-
lem hotellerne og konkurrencebanen, hvor busserne 
kun kørte to-tre gange på en dag, og ofte var forsin-
kede. Dette er et problem for skytter og trænere, 
idet det for skytter, der har fri en dag, vil have svært 
ved at planlægge noget træning uden at skulle 
bruge en hel dag på banen. Desuden har der været 
en del problemer omkring maden, der blev serveret 
på hoteller og banen, hvor langt de fleste nationer 
klagede over kvaliteten og indholdet af måltiderne. 

Derudover kan nævnes, at der var ikke mindre 
end 24 hoteller i brug for at huse skytterne ved 
dette VM, hvilket er rigtig mange, når man sammen-
ligner med World Cup turneringerne, hvor der for 
det meste er et eller to. Problemet med de mange 
hoteller er, at det gør både problemet med transport 
sværere, men det også sværere for skytterne at 
komme i kontakt med hinanden landene imellem, 
hvilket er en stor del af det at være deltager ved de 
internationale stævner. Det er punkter som simpelt-
hen ikke må overses, hvis man vil skabe en god ople-
velse for skytter og holdledere. 

I 2015 vil vi løse problemet vedrørende transport 
ved, at hotellerne vil ligge inden for gå afstand til 
konkurrencebanen og ellers have transport ofte i 
løbet af dagen. Samtidig skaber den korte afstand 
også et meget bedre miljø for atleterne at færdes i. 
Vi vil også have meget fokus på maden, så den kan 
leve op til standarderne fra atleterne fra hele verden. 
Med andre ord vil vi have et VM ”like never before”.

Vil du vide mere om VM i København i 2015, kan du 
på www.archerycopehagen.com finde folderen, som 
blev sat sammen, da Danmark skulle byde ind på 
VM tilbage i efteråret 2010.

ELIMINATIONSBANEN VAR FLOT ISCENESAT MED ET TIDLIGERE 
JAGTSLOT I BAGGRUNDEN, OG DER VAR OPSAT EN STORSKÆRM, 
HVOR MAN KUNNE FØLGE éN UDVALGT MATCH I HVER RUNDE. HER 
SKYDER DET DANSKE RECURVE DAMEHOLD PÅ BANEN VED SIDEN AF

FINALEBANEN I CENTRUM AF TORINO, ITALIEN

KVALIFIKATIONSBANEN HAVDE MASSER AF 
PLADS TIL SKYTTER, TRÆNERE OG LEDERE

KARSTEN WEIKOP (TV.) OG KASPER HOVGAARD (TH.) VENTER PÅ, AT 
ÅBNINGSCEREMONIEN VED VM 2011 SKAL BEGYNDE. VENTETIDEN 
VAR LANG; OP MOD TO TIMER VENTEDE HUNDREDEVIS AF SKYTTER 
OG LEDERE. DET GAV ANLEDNING TIL DISKUSSIONER TIL, HVORDAN 
DET KAN GØRES ANDERLEDES
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DANMARK HAVDE ET STORT UNGDOMSHOLD MED 21 SKYT-
TER OG HOLDLEDERNE NIELS ULRIK GALBERG OG KASPER 
HOVGAARD VED JUNIOR CUP 2 PÅ CYPERN I JULI. TRODS EN 
HØJ VARME, SOM SKYTTERNE SKULLE VÆNNE SIG TIL, LEVERE-
DE MANGE AF DEM FLOT SKYDNING. SKYTTERNE VISTE, AT 
TALENTMASSEN STADIG HAR HØJT NIVEAU. ANDREAS DARUM 
VANDT FOR EKSEMPEL KVALIFIKATIONEN I HERRE JUNIOR 
COMPOUND, OG SARAH SöNNICHSEN GJORDE DET SAMME 
FOR KADET DAME COMPOUND. 

I ALT TOG DANMARK FEM MEDALJER, HERAF TO GULD, TO 
SØLV OG EN BRONzE.

KONKURRENCEN ER HÅRD PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE, 
MEN DE DANSKE SKYTTER LAVER ET STORT ARBEJDE FOR AT 
HOLDE SIG TIL. EN JUNIOR CUP ER ET GODT PEJLEMÆRKE FOR 
AT SE, HVORDAN UDVIKLINGEN GÅR. NÆSTE MÅL ER UNG-
DOMS-VM I POLEN I AUGUST.

optur for danmark
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: ALLAN B. GRØNKJÆR (ALLE S. 12)  OG KASPER HOVGAARD (ALLE S. 13)

DA MAJA JAGER (TH.) SLOG KI BO BAE I 1/16-FINALEN VED 
VM, GAV DET GENLYD PÅ FINALEBANEN. DEN KOREANSKE 
VERDENSKLASSESKYTTE VAR ENDT SOM NR. 1 I KVALIFIKATIO-
NEN VED VM, OG DET VAR FORVENTET, AT HUN SKULLE 
KÆMPE MED OM MEDALJERNE. LANDSTRÆNER OLE GAMMEL-
GAARD SÅ DOG ANDERLEDES PÅ DET, OG HAN HAVDE I 
DAGENE OP TIL 1/16-FINALEN (SOM HAN HÅBEDE OG FORVEN-
TEDE, AT MAJA SKØD SIG I) SET FREM TIL DEN DANSK-KORE-
ANSKE MATCH MED STOR SPÆNDING. HAN HAVDE EN KLAR 
FORNEMMELSE AF, AT MAJA VILLE KUNNE SKYDE LIGE OP MED 
KI BO BAE. 
MAJA JAGERS FLOTTE INDIVIDUELLE VM, HVOR HUN KOM I 
1/8-FINALEN, CARINA CHRISTIANSENS 13. PLADS I KVALIFIKATI-
ONEN OG DAMEHOLDETS OL-KVALIFIKATION VISER, AT DANSK 
BUESKYDNING HAR INTERNATIONAL KLASSE I RECURVE – LIGE-
SOM I COMPOUND. VORES SKYTTER ER UNGE, SÅ DERFOR MÅ 
TIDEN VISE, HVAD DE KAN DRIVE DET TIL, MEN DER ER INGEN 
TVIVL OM, AT DE BRÆNDER FOR AT BLIVE BEDRE HVER GANG, 
DE GÅR PÅ TRÆNINGSBANEN, OG HVER GANG DE KONKURRE-
RER. DE HADER AT TABE – OG DET ER ET MEGET GODT 
UDGANGSPUNKT TIL AT KLØ PÅ FOR AT FORBEDRE SIG ...

DET DANSKE DAMEHOLD I RECURVE VANDT I 1/16-FINALEN 
OVER USA VED VM I USA. I SIG SELV ER DET EN FLOT SEJR, OG 
DA SEJREN VAR LIG MED EN PLADS I TOP 8, GAV DET DAN-
MARK TRE OL-BILLETTER. GLÆDEN VAR DERFOR STOR HOS 
LOUISE LAURSEN, MAJA JAGER OG CARINA CHRISTIANSEN 
(SET FRA VENSTRE MOD HØJRE) EFTER MATCHEN. 
DET SIDSTE ÅRS TID HAR ELITEAFDELINGEN I DBSF ANFØRT AF 
ISÆR TRÆNER OLE GAMMELGAARD OG SKYTTERNE I TÆT 
SAMARBEJDE MED TEAM DANMARK OG DERES TEAM ARBEJ-
DET MED MÅLSÆTNINGEN OM, AT DAMEHOLDET VILLE SLÅ TIL 
VED VM. GLÆDEN OVER, AT DET LYKKEDES, BLEV DERFOR 
OGSÅ FULGT OP AF STOR FORLØSNING HOS ALLE. 
NU ER DER ET LILLE ÅR TIL OL I LONDON, HVOR SKYTTERNE 
OMKRING DAMEHOLDET SKAL FORBEREDE SIG BEDST MULIGT 
PÅ DELTAGELSEN. DET BLIVER ET SPÆNDENDE FORLØB.

DANMARK MOD SLOVENIEN PÅ VEJ MOD VM-FINALEN I COM-
POUND HERREHOLD. PATRICK LAURSEN (PÅ SKYDELINJEN), 
TORBEN JOHANNESSEN OG MARTIN DAMSBO HAR VÆRET ET 
RIGTIG STÆRKT HOLD GENNEM HELE SÆSONEN, OG DE TOP-
PEDE DERES PRÆSTATION MED EN 2. PLADS VED VM KUN 
SLÅET AF DE MEGET STÆRKE AMERIKANERE. INTET MINDRE 
END TO SØLVMEDALJER VED WORLD CUPS, VM-SØLV OG EM-
GULD INDENDØRS HAR DE TRE SKYTTER SOM HOLD HENTET 
HJEM TIL DANMARK. DET ER EN UNIK PRÆSTATION!
SKYTTERNE KENDER HINANDENS STYRKER OG SVAGHEDER 
RIGTIG GODT, OG DET ER EN AF GRUNDENDE TIL DERES SUC-
CES. FLERE AF DERES MODSTANDERE HAR BEMÆRKET DET 
SÆRLIGE SAMMENHOLD, DE BESIDDER. DA DE SLOG HOLLAND 
I FINALEN VED EM INDENDØRS I ÅR, KOMMENTEREDE HOL-
LÆNDERNE EKSEMPELVIS, AT DET VAR UTROLIGT AT OPLEVE, 
AT DE DANSKE SKYTTERNE KUNNE PJATTE, GRINE OG TALE 
AFSLAPPET SAMMEN UMIDDELBART FØR OG UNDER SKYDNIN-
GEN. HOLDÅNDEN HOS DE TRE DANSKE SKYTTER ER UDEN 
TVIVL STÆRK.

SARAH SöNNICHSEN SKØD FORRYGENDE HELE UGEN OG 
VANDT FORTJENT EN GULDMEDALJE. NR. 2 BLEV AALIN 
GEORGE FRA ENGLAND OG NR. 3 BLEV STEPHANIE SALINAS 
FRA MExICO. 

PÅ SKAMLEN SES STEPHAN HANSEN (TH.). HAN 
HAVDE EN FLOT TURNERING, SOM HAN KRONE-
DE MED EN BRONzEMEDALJE. UNDERVEJS VAR 
DANMARK SÅ UHELDIG, AT HAN MØDTE SIN 
HOLDKAMMERAT SIMON MIKKELSEN I 1/4-FINA-
LEN. DE TO VANDT SAMMEN MED PETER SIGIL 
BRONzE FOR HERREHOLD I COMPOUND KADET.
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Efter Danish Open, og da truppen til VM i Østrig var 
blevet sammensat, blev jeg spurgt, om jeg ville skrive 
om min forberedelse til forårets VM-kvalifikationstur-
neringer. Jeg synes, at emnet er spændende, fordi 
der kan være mange forskellige svar på, hvordan 
man forbereder sig bedst til en række 3D-turnerin-
ger. Sikkert lige så mange svar, som der findes skyt-
ter. Jeg har derfor skrevet denne artikel, som beskri-
ver nogle af de elementer og træningsmetoder, jeg 
har lagt vægt på. 

Det er nogle ting, som jeg synes virker for mig, 
men da folk er forskellige, og det meget vel kunne 
have været en anden skytte, der havde kvalificeret 
sig til VM, så skal det naturligvis ikke læses som en 
opskrift på en succes, men måske noget man kan 
lade sig inspirere af.

Svaret kan være meget enkelt: ”Gå til så mange 
3D-turneringer som muligt og skyd så meget 3D ved 
siden af som muligt.” Det vil helt sikkert være en ud-
mærket forberedelse. Især i forhold til de 3D-speci-
fikke udfordringer som f.eks. afstandsbedømmelsen, 
og så det at skyde i kuperet terræn. Det er imidlertid 
ikke alle, der har en 3D-bane i baghaven, og det er 
også meget begrænset, hvor mange skud man vil få 
skudt alt i alt. Man kan derfor med fordel inddrage 
andre elementer i træningen.

Nogle af de elementer vil jeg gennemgå:
1. Mental forberedelse  

– herunder en målsætning
2. Teknisk forberedelse – træning af skud-

sekvens og hvor man lægger fokus i skuddet
3. Fysisk forberedelse

jagten på en pladS  
ved vm i 3d – del 1
Jon Jagd deltager ved VM i 3D i Donnersbach, Østrig fra den  
31. august til 3. september. Han fortæller her om sin forberedelse 
til hele den proces, der ligger forud for selve VM; nemlig at blive 
udtaget og gøre sig klar til de turneringer, der tæller som 
kvalifikationsturneringer.
TEKST OG FOTO: JON JAGD

Andre elementer, som jeg anser for lige så vigtige, 
men som jeg imidlertid ikke vil gennemgå her, er at 
få tunet dit bue- og pile-setup, så det passer til din 
skydestil samt at skydetræne under realistiske for-
hold, der svarer til de udfordringer, som man vil 
møde til 3D-turneringerne. Det drejer sig især om at 
skyde i et afvekslende kuperet terræn, der veksler 
mellem skov og lysninger.

MENtAL tRÆNING - MÅLEt ER FLOw
– ”Når du er klar til at opsætte et mål, kan du 

sagtens gøre det ud fra det mest fantastiske, du kan 
forestille dig – men når det gælder dine forventnin-
ger kommer du længst med realisme.” (citat Ulrik 
Wilbek, nuværende landstræner for det danske her-
relandshold i håndbold og forfatter til flere bøger om 
coaching, målsætning og lignende)

De fleste kender sikkert oplevelsen af, at man i 
løbet af en skydning er inde i en god stime og nær-
mest rider på en bølge af selvsikkerhed og optimis-
me. Hvert skud føles nemt og ukompliceret, og pilen 
synes at sætte sig der, hvor man fokuserer nærmest 
uden nogen særlig indsats fra en selv. Den slags op-
levelser kan beskrives med det man kalder ”flow”. 
Flow-begrebet beskriver det punkt, hvor et menne-
ske udfolder sig optimalt, der hvor kompetencer 
krydser den grad af udfordringer, den enkelte lige 
præcis kan klare (Levann og Trolle: 2010). Det er der-
for også et meget anvendeligt begreb indenfor bue-
skydning, og noget man altid bør efterstræbe.

Flow-fornemmelsen ligger i spændingsfeltet mel-
lem de udfordringer, skytten stilles overfor, og de 
kompetencer og færdigheder, som skytten selv ople-
ver at besidde. Ligger udfordringen for lavt i forhold 
til ens kompetencer, vil man begynde at kede sig og 

dermed miste motivation og fokus. Ligger udfor-
dringsgraden for højt, bliver man i stedet bange og 
stresset.

Centralt i fornemmelsen af flow er også lystfølel-
sen, passionen og glæden ved at præstere. For at 
fastholde fornemmelsen af flow må man hele tiden 
forsøge at forcere grænserne for sine evner, hvilket 
dermed bliver en meget vigtig motivation for at blive 
bedre og bedre. Der er altså en hårfin grænse mel-
lem en for høj udfordringsgrad, der gør at man bli-
ver bange og stresset, og så den udfordringsgrad, 
der holder en motiveret og fokuseret.

FIGUR 1: EN GRAF DER VISER SAMSPILLET MELLEM DEN 
UDFORDRING OG DE MÅL, SOM SKYTTEN STILLER OVER FOR 
SIG SELV OG SKYTTENS OPFATTELSE AF EGNE FÆRDIGHEDER 
(LEVANN OG TROLLE: 2010).

En forståelse af flow-teorien kan hjælpe skytten til at 
hæve eller sænke udfordringsgraden afhængig af si-
tuationen eller forstå, hvad der sker i en konkurrence-
situation. Hvis vi igen ser på eksemplet med skytten, 
der er inde i en stime af gode skud, så er det sikkert 
også de fleste, der har oplevet, at de pludselig går 
fra at have denne flow-følelse, til at de bliver ner-
vøse og anspændte og begynder at skyde dårligere. 
Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående beskrivelse 
af flow, kan der altså være sket det, at de som følge 
af deres gode skydning bevidst eller ubevidst har 
hævet udfordringsgraden og ambitionsniveauet til et 
punkt, hvor de dybest set ikke mener, at deres kom-
petencer slår til. I den situation havde de altså stået 
sig bedre ved at sige til sig selv, at selv om det går 
godt nu og muligheden for et ekstraordinært godt 
resultat er indenfor rækkevidde, så skal ambitions-
niveauet og udfordringsgraden ikke hæves til et ni-
veau, der svarer til, at de fortsætter den samme 
gode skydning hele vejen, når nu det typisk viser sig, 

at det går lidt op og ned undervejs. De er jo lige 
netop allerede i flow, hvilket indikerer, at udfor-
dringsgraden er den helt rigtige i det øjeblik. Hvis 
det så til gengæld lykkedes dem at bibeholde flow-
fornemmelsen resten af den turnering, kan de til 
gengæld have skudt så godt, at de næste gang kan 
have gavn af at hæve ufordringsgraden en tand. 

FIGUR 2: NÅR MAN ER I EN TILSTAND AF FLOW, KAN 
OBJEKTIVT “SVÆRE MÅL” I STEDET FØLES SOM LETTE MÅL. 
DANISH OPEN, 2011.

Hvis målet altså er flow, og dette opnås ved at sætte 
sig selv det rette niveau af udfordring, så stiller 3D-
bueskydning skytten overfor en særlig problemstil-
ling. Banens sværhedsgrad er bestemt af arrangører-
ne, hvorfor den del af udfordringen er givet og er 
ens for alle, uanset hvor gode de er. Det eneste skyt-
ten kan gøre, er altså at justere sine forventninger 
og sit ambitionsniveau. Men da skytten ikke har 
skudt præcis den bane før, kan han ikke vide præ-
cist, hvor højt han kan sætte sine forventninger. Sva-
ret på den udfordring er, at kun den skytte, der ken-
der sig selv og sit skud rigtig godt og har en fuld-
stændig realistisk fornemmelse af sit niveau, vil være 
i stand til hele tiden at justere de forventninger, han 
kan stille til sig selv. uanset de udfordringer han stil-
les overfor.

FAStE hOLDEPUNKtER
Du kan ikke på forhånd sige, hvad der er en accep-
tabel, præsentabel eller en god score til en given tur-
nering på en given dag. Der er ikke to baner, der er 
ens i sværhedsgrad, hvorfor gennemsnittet i top 3 til 
en turnering altid vil variere fra gang til gang. Hvis 
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Nu er et stort stykke arbejde for rigtigt mange frivilli-
ge fra organisationen af NUM 2011 overstået. 

Jeg håber, at de skytter der deltog i stævnet, fik 
en god oplevelse, og i det store hele også, syntes at 
stævnet gik godt. Det var virkeligt vores mål, at I 
skytter skulle opleve et lidt anderledes stævne – i en 
god sportslig ånd og i en rigtig god stemning. 

Der var 62 stativer på stævnebanen, og yderligere 
16 stativer på træningsbanen, som fungerede uden 
problemer. Vi havde valgt en ny tænkning med brug 
af Danage / Domino materialerne ved at placere et 
ekstra center i snoreophæng på måttens midte. 
Dette gjorde, at ingen havde gennemskud, trods 
vores regnvejr lørdag formiddag. Under stævnet slap 
vi også for at skulle udskifte måtter. At vi så skulle 
skifte mange ansigter under regnvejret, skyldes, at vi 
ikke havde indkøbt de plastik lamineret ansigter, som 
faktisk findes på markedet og er godkendte af FITA. 
Det er en fejl, jeg har lært af.

Heldigvis kom solen frem, og vi var heldige med 
vejret. København fik 130 millimeter regn lørdag 

man sammenligner gennemsnittet af scoren i top 3 
til alle de større danske 3D-turneringer siden 2008 (i 
alt omkring 25 turneringer i skrivende stund), og fra-
regner at pointsystemet har gennemgået mindre æn-
dringer undervejs, så er tendensen klar. Du skal i dag 
typisk skyde et snit omkring 7,0 for at gøre dig for-
håbninger om en top 3 placering i HSL-klassen til en 
dansk 3D-turnering (nu hvor vi er gået ned til én pil, 
kan det falde lidt igen). I 2009 rakte et snit på mel-
lem 6 og 6,5 til det samme. Det er imidlertid vigtigt 
at understrege, at det er en trend baseret på samtli-
ge turneringer. Ser man på de enkelte turneringer, 
kan der være voldsomme udsving med helt op til 1 
point forskel i gennemsnit af top 3 mellem turnerin-
ger med få måneders mellemrum. Og så er det vel at 
mærke stadigvæk stort set de samme skytter, der 
deltager, og også nogle af de samme skytter, der går 
igen på podiet.

FIGUR 3: GRAF DER VISER UDVIKLINGEN AF SCOREN TAGET 
SOM ET GENNEMSNIT AF TOP 3 I KLASSEN HERRE SENIOR 
LANGBUE. DER TAGES FORBEHOLD FOR FEJLBEREGNINGER, DA 
ANTALLET AF MÅL IKKE ALLE ER BASERET PÅ MIN EGEN VIDEN 
FRA TURNERINGER MEN FRA HVAD DER STÅR I 
TURNERINGSINVITATIONERNE. KILDE: WWW.DBSF.DK

Hvilke holdepunkter efterlader det skytten med til 
turneringer og træning? Hvordan sætter man et 
konkret målbart mål, som ikke handler om en place-
ring? Det er en klassisk læresætning inden for men-
tal træning, at du skal fokusere på de ting, som du 

kan gøre noget ved, og du kan kun gøre noget ved 
din egen præstation. Så i stedet for at have en mål-
sætning om at blive nummer et, så bør man have en 
målsætning om at skyde op til sit bedste. 

Det eneste faste holdepunkt, man har er faktisk 
ens form og skudsekvens. Det er fint at have et mål 
om f.eks. at kvalificere sig til VM og at skyde et gen-
nemsnit på 7,1, men det bør primært bruges som en 
motivation og noget man arbejder med i sin træ-
ning. Til turnering bør det, man stræber efter, nok i 
højere grad være flowfornemmelsen i form af vel-
gennemførte skud mål efter mål. Hvis du har skudt 
gode skud, bør scoren også afspejle dette. For at 
kunne skyde gode skud igen og igen i en presset 
konkurrencesituation, skal du have trænet selve 
skudsekvensen så grundigt, at du har så god føling 
med kroppen og hvordan det gode skud føles lige 
før eksplosionen sker (slippet), at du vil kunne starte 

forfra med opbygningen af skuddet, hvis der er en 
eller anden lille detalje, der ikke føles helt rigtigt. 

Det gode skud er den konstant, du kan tage med 
fra skydning til skydning, og som altid bør føles ens. 
I næste artikel kommer jeg ind på, hvordan man kan 
træne skudsekvensen, så kroppen og underbevidst-
heden har memoreret det gode skud.

REFERENcER
Den store præstation – anbefalinger til mennesker 
og organisationer der vil præstere bedre.  
Allan Levann og Mikael Trolle. 2010
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Gennemsnit af score i top 3 klassen HSL – 2008-2011
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TEKST: BANEANSVARLIG HENRIK RASMUSSEN. FOTO: STEEN WREM OG KAJ FRANDSEN 

aften, og vi slap fri – kun 40-50 kilometer derfra. 
Det må siges at være heldigt for stævnets afvikling.

SEt I BAKSPEjLEt
Her set i bakspejlet er der selvfølgelig nogle ting, 
som vi burde havde gjort bedre … og hvis der bliver 
en næste gang, så har vi også vores erfaringer, så 
alle småting kan blive rettet.

Vores store problem var, at stævnebanen, vi havde 
lånt, var booket til fodboldskole frem til fredag kl. 
13.00 – og vi kun havde 16 timer til at etablere hele 
baneopsætningen, alle telte, boder, m.m.

At vi nåede det og blev klar til stævnet start, skyl-
des alle hjælperne, som var uvurderlige i hele NUM 
afviklingen.

Ansigterne på de tidligt ankomne deltagere fra 
Sverige og Norge, da de fredag morgen spurgte om, 
hvor de skulle skyde, var store af forundring, da de 
fik det svar; at ja … det var der, hvor jeg pegede på 
en tom stor fodbold bane.
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KLASSE MEDALjE hOLD
FITA Junior Recurve Guld Danmark 1 (N. Wulff, F. Sönnichsen, M. Laursen)
 Sølv Danmark 2 (M. Krogshede, B. Ipsen, C. Stilou)
FITA Junior Compound  Guld  Danmark 2 (M. Sigil, A. Darum, N. Friese)
 Sølv Danmark 1 (J. Andersen, C. Frantzen, M. Knudsen)
FITA Kadet Recurve  Sølv  Danmark 1 (C. Lauridsen, L. Andersen, C. Dahm)
FITA Kadet Compound  Guld  Danmark 1 (S. Hansen, S. Mikkelsen, S. Sönnichsen)
  Bronze  Danmark 2 (P. Sigil, T. Amdi, I. Frandsen)
Kadet Recurve  Guld  Danmark 9 (M. Døssing, N. Carle, A. Keil) 
Kadet Compound  Guld  Danmark 1 (R.V. Kristiansen, L. Ebbesen, M. Dall)
Kadet Barbue Sølv Danmark 1 (N. Jonsson, J.L. Jensen, S. Devine)
Kadet Langbue  Sølv  Danmark 1 (L. Vestergaard, N. Julin, L. Rossau)
 Bronze Danmark 2 (M. Bangsborg, D. Lauersen, C.J Bundsgaard)

I den individuelle skydning viste de danske skytter også stor styrke,  
og Danmark endte som den bedste nation ved NUM 2011.

KLASSE  MEDALjE  NAVN/KLUB
Herre FITA Junior Recurve  Guld  Nikolaj Wulff, Aalborg
 Sølv Mads Krogshede, Randers
 Bronze Martin Klingenberg Laursen, Taastrup
Dame FITA Junior Recurve Guld Nynne Holdt-Caspersen, Aalborg
 Sølv Anne Marie Laursen, Silkeborg
Herre FITA Junior Compound  Guld  Claus Frantzen, Nordkysten
  Sølv  Nicklas Friese, Nordkysten
Dame FITA Junior Compound Guld Michalina Sigil, Præstø 
Herre FITA Kadet Recurve  Guld  Laust Andersen, København
 Sølv Casper Lauridsen, Hillerød
 Bronze  Mads Andersen, Taastrup
Herre FITA Kadet Compound  Guld Peter Sigil, Præstø
 Sølv Stephan Hansen, Nykøbing Falster
 Bronze  Simon Mikkelsen, Lyngby
Dame FITA Kadet Compound  Guld Sarah Sönnichsen, Taastrup
 Sølv Tanja Amdi, Glostrup
 Bronze  Ida Frandsen, Taastrup
Dame FITA Kadet Langbue Sølv Katarina Jensen, Nordkysten
Herre Kadet Recurve  Guld  Aske Halskov, Aalborg
Dame Kadet Recurve Guld Julie Andersen, Broager
Herre Kadet Compound Guld Rene Vissing Kristiansen, Christiansfeld
 Sølv Lasse Ebbesen, Randers
 Bronze Mads Dall, Sønderborg
Herre Kadet Barbue  Guld  Nicolas Jonsson, Helsinge
Dame Kadet Barbue  Sølv  Signe Hertzog, Præstø 
Herre Kadet Langbue  Guld Ludvig Rossau, Hillerød
 Sølv  Nicky Julin, Hillerød
 Bronze Mads Bangsborg, Hillerød

De blev noget overrasket lørdag morgen, da de så 
banen var klar. (At søvnen så kun blev to timer, er 
der jo ingen som ved).

MUSIK, SPEAKER OG ScORE tAVLER 
Vi er nogle stykker i dansk bueskydning, som tror på 
succes ved at gøre vores stævner mere publikums-
venlige. Måske I bemærkede at scoretavler blev nul-
stillet efter hver match og speakeren (Knud) forsøgte 
at give alle lidt information, så flere kunne følge med 
under skydningerne. Samtidig tog vi det ret løst på 
afspærringslinjer, så alle kunne følge skydningerne 
på tættest hold, men alligevel lige nok til at stævne-
leder Jacob kunne holde styr på alvoren i skydnin-
gen.

Score anlæg drillede, så stakkels Henning fra Hille-
rød var ved at få nerve på. 62 baner er mange at 
holde styr på. Vi var forinden informeret af Erik 
Kornbek fra Danage om scoreanlæggets teknik. Det 
havde fungeret under Aarhus Open, og et lignende 
set up var afviklet i Tyskland, så det var lidt trist efter 
mange timers arbejde, at hele scoresystemet måtte 

opgives af årsager, vi endnu ikke kender. Heldigvis 
træk stævneleder Tom Heneberg i trådende, og han 
fik stablet en flok hjælpere på benene, der regitrere-
de scores, så resultaterne kunne laves uden de store 
forsinkelser. Dejligt at Henning og Tom havde over-
blikket, så denne vigtige del af stævnet lykkes – 
trods modgang. 

Mad og kiosk var en af vores store udfordringer. 
Vores evige arbejdede madmor Rie kom til skade få 
dage før stævnet, og måtte på hospitalet med sin 
ene hånd. Det er nok lidt svært at lave 500 frikadel-
ler med en hånd, men det gik … og alle fik deres 
bestilte mad. At der måtte trækkes i de sidste tråde 
af hjælpere, er ingen hemmelighed. Men det lykkes, 
og Rie samt Susanne i den afdeling er stadig ved 
godt mod, men mad i de store mængder vil de nok 
ikke tage sig af i nærmeste fremtid.

Tak til alle som gav en hånd med, og til jer skytter 
som var med til at skabe den gode stemning!

FORtSAt FRA SIDE 19

num 2011  
– SåDAN giK DET DANmARK
AF DAN HANSEN (MEDLEM AF DBSF’S ELITEUDVALG) OG SØREN HOLDT JENSEN (DBSF’S BESTYRELSE) 
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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]

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

September
dato Sted arrangør StævnetYpe 
 3.-4. Hannover, Tyskland EMAU European Clubteams Cup - RECURVE - 70m
 4.  Grønningen, Sorø Sorø Bskl. 3D - 30 mål - også SM KH
 4.  Sønderhede, Esbjerg Viking JM 3D
 5.-10.  Shanghai, Kina FITA WC4
 10.  Nykøbing F Nykøbing F Bskl. DM 3D
 12.-18.  Montevarchi, Italien EMAU EM Felt
 13.-16.  Ligano, Italien EMAU European Master Games 2011
 24.-25.  Istanbul, Tyrkiet FITA WC finale
 25. Auderød Skov, Frederiksværk Frederiksværk Bskl. 3D - Bjørnejagten

oktober
dato Sted arrangør StævnetYpe 
 2.  Uggeløse Skov Københavns Bskl. Langsørunden
 7.-9. Køge Køge Bskl. Storsamling Øst - 3/2011 Indendørs
 8.  Roskilde Roskilde Bskl. Mammutjagten - Ungdom
 9.  Roskilde Roskilde Bskl. Mammutjagten - Voksne

Sorø BueSkyttelaug 
InvIterer tIl 
30 målS 3-D JagtStævne 
søndag den 4. september 2011

Stævnet afholdes som 1 pil stævne efter de gældende regler  
og er samtidig Sjællands Mesterskabet 2011 
3-D stævnet afholdes traditionen tro på 
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø 

Der skydes i følgende klasser 

Skydning og pointsystem efter DBSF lovkompleks (1 pil)
(X=11)/10/8/5 

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 klubvis, senest den 10. august til: 
Jørgen I. Johansen e-mail: grimlock@sol.dk
mobil: 40313341

vel møDt 
Sorø BueSkyttelaug

RØD BLÅ HVID

Recurve, senior og masters Barbue, Langbue, Instinktiv/ Mini og micro – alle buetyper
Compound, senior og masters traditionel jagtbue, senior og
FITA junior recurve masters
FITA junior compound FITA junior barbue
 FITA junior langbue
 FITA junior instinktiv/trad.jagtbue
 FITA kadet alle buetyper
 Kadet alle buetyper
 Buejæger

5-45m 5-30m 5-20m

annonce_06aug2011.indd   1 25/07/11   15.36
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