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KAMMERATSKAB
En flok danske skytter fra forskellige klubber blev for 
en weekend en enhed, der rejste til Holland for at 
deltage i en turnering. Du kan læse om deres tur sidst 
i dette nummer af BUESKDYNING. Men hvorfor tog 
de turen? De skulle selv betale, de skulle sove i bussen 
– ja, det var ikke videre luksuriøst. Derimod var turen 
fyldt med gode oplevelser og ikke mindst et fantastisk 
socialt sammenhold. Det er kernen i DBSF. En fanta-
stisk egenskab. Vi er så lille et forbund, at der knyttes 
bånd på kryds og tværs. Og for nye står de ”gamle” 
klar til at sige velkommen og hjælpe til. 

Uanset om vi taler om denne egenskab ude i klub-
berne eller hos elitens landshold, så finder vi kamme-
ratskabet og det sociale sammenhold. Vi finder det 
også på frivillig lederniveau. Busturen til Holland er 
igen et godt eksempel. Ledere fra forskellige klubber 
arrangerede turen, og holdt styr på ungerne weeken-
den igen. Værdien af det er umuligt at gøre op, men 
værdsættes bliver det.

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

 
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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Sarah Sönnichsen fra TIK er blandt landets allerbed-
ste compoundskytter, selvom hun kun er kadetskyt-
te. Hun er dansk mester 2011 – i seniorklassen vel at 
mærke, hun vandt EM for dame junior compound 
(indendørs), den europæiske Junior Cup og det Nor-
diske Mesterskab, medalje ved VM i mixhold med 
Stephan Hansen (alle udendørs) med mere. Derud-
over er hun indehaver af et hav af danske og inter-
nationale rekorder. Rekorderne betyder ikke det store 
for hende, og så alligevel:

– De viser ligesom, at jeg godt kan det her, forkla-
rer Sarah Sönnichsen. Mine rekorder er ikke noget, 
jeg går og tænker over, men det er da meget rart at 
have dem.

Hun har været bueskytte i snart 6 år. Valget af 
bueskydning har hun ikke fortrudt. Hun forklarer, at 
hun holder fast i sporten, fordi det er noget, hun 
kan finde ud af, og noget hun holder af. Det lyder 
såre simpelt. Og netop den ligefremme tilgang til 
bueskydning fortæller en central historie om Sarah 
Sönnichsen. 

TæNK pÅ ALT ANDET
Hun får til opgave at betegne sig selv med tre ord: 
Glad, positiv og skør. Den unge europamester er til 
stede i nuet, både i livet langt væk fra banen, og når 

hun i sidste ende bliver målt på de points, hun sky-
der til en konkurrence. 

– Når jeg skyder konkurrence, prøver jeg at lade 
være med at tænke. Så går det bedst. Fortæller 
Sarah Sönnichsen.

Sommetider er det dog ikke helt så ligetil. Hun uddyber:
– Det er meget forskelligt. Nogen gange tænker 

jeg alt mulig mærkeligt, andre gange kan jeg tænke 
på, hvad jeg lavede i sidste uge eller noget helt tred-
je. For det meste prøver jeg bare, at få mine tanker 
væk fra bueskydning og bare skyde. Man skyder dår-
ligst, når man begynder at tænke for meget.

UDDANNELSE TAGER TID
Som de fleste andre unge på sin alder er Sarah Sön-
nichsen i gang med en ungdomsuddannelse. Hun 
tager studentereksamen på CPH West i Ishøj. Det 
kan derfor være svært at få tid nok til bueskydning. 

– Efter at jeg er startet på gymnasium, er det ble-
vet hårdt at nå det hele, men jeg prøver at fordele 
tiden jævnt, men jeg satser mest på min uddannelse 
lige nu, og så kommer bueskydning i anden række. 
Jeg burde skyde mere, men jeg har svært ved at nå 

Jeg kan godt det her
BUESKYDNING har fanget den 16-årige compoundskytte,  
Sarah Sönnichsen, for at høre, hvordan hun ser sig selv som bueskytte. 
Hun nyder sin sportsgren, og hun er stolt at sine præstationer.
TEKST: ALLAN B. GRøNKJÆR. FOTO: KAJ FRANDSEN OG SøREN SöNNICHSEN
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det. Jeg er i skole 34 timer om ugen og så bruger 
jeg vel cirka 4-6 timer om ugen på lektier og afleve-
ringer.

Uden for skolen smelter fritid og sport sammen. 
De fleste af hendes venner er inden for bueskydning, 
og det er rigtig rart, fordi så kan man både skyde og 
være sammen med venner og veninder, fortæller hun.

LæRER NYE TING
Sarah Sönnichsen har længe været en fast del af det 
danske ungdomslandshold, og hun nyder sammen-
holdet mellem skytterne.

– Det er fedt. Vi har et rigtig godt sammenhold, 
og det er altid hyggeligt at være sammen med de 
andre. Vi har altid noget gode og hyggelige ture 
sammen, lige meget om det er med ungdommen 
eller seniorerne. Det er også lærerigt at være en del 
af truppen.

– Jeg lærer hele tiden noget nyt om de andre, og 
jeg får en masse erfaring, som jeg kan bruge i frem-
tiden, fortæller hun.

opBAKNING 
Vil du som ung i Danmark gå efter en elitekarriere, 
så har du brug for støtte. Den støtte har Sarah Sön-
nichsen især fået fra sine forældre. 

– Mine forældre har betydet meget for min udvik-
ling. Specielt min far (Søren Holst Sönnichsen). Han 
har altid været der til at støtte op om mig. Han vil 
det bedste for mig, og det kan jeg tydeligt mærke. 
Det er rart at vide, at han altid er der for mig. Min 
mor går ikke så meget op i bueskydning, men hun 
forstår, at jeg skal bruge tid på det, siger Sarah Sön-
nichsen.

Hun får også hjælp fra nogle af de mere erfarne 
skytter. Det har stor betydning, fordi hun har ikke en 
træner, som træner hende hele tiden. 

– For det meste går jeg for mig selv og skyder, 
men Andreas Darum hjælper mig meget, siger hun. 
Darum er nok den, der har trænet mig mest, og han 
gør det stadig. Han har hjulpet mig meget, og er 
nok grunden til, at jeg er der, hvor jeg er. 

Også Leon Frantzen, Martin Damsbo og Torben 
Johannessen har hjulpet hende rigtig meget gennem 
tiderne, fortæller Sarah Sönnichsen. Det er igen en 
understregning af, at der i dansk bueskydning findes 
en kultur, hvor man hjælper hinanden på vej. Mon 
ikke det fortsætter sådan for hende også? Hun vil i 
hvert fald gerne arbejde på at blive bedre. Næste 
sæson har hun sat sigtet ind på indendørs-VM i Las 
Vegas.

FoRTSAT FRA SIDE 5

Vinterskydning 
2011/ 2012
DBSF inviterer til vinterSkyDning 2011/2012

Det afholdes som korrespondanceskydning over 8 indendørs runder på 18 m i 
henhold til DBSF’s lovkompleks § 2.3. Turneringen afholdes på 18/12/8 m med 
40 cm ansigter. Alle godkendte typer, må bruges. Der skydes 2x30 pile med 6 
prøve pile på første runde. Af de 8 runder er de 6 bedste tællende til det sam-
lede resultat.

Konkurrencen udskrives for alle divisioner og klasser – individuelle såvel som 
hold. Vi forbeholder os retten til at slå klasser sammen – afhængigt af tilmeldin-
gerne (se nedenfor). Holdskydning er obligatorisk.

Sideløbende med ovennævnte turnering afholdes som tidligere en i øvrigt ens 
konkurrence for mini og mikro, men kun på 30 pile. De benævnes ½ mini og ½ 
mikro og disse skytter kan ikke deltage i holdkonkurrencen. Man kan ikke del-
tage i mini og ½ mini eller mikro og ½ mikro samtidig. Bemærk at en skytte kun 
må stille op i én aldersklasse – men skytten må godt deltage i flere buetyper.

Bemærk

Da der pt. er mulighed for at tilmelde sig i 108 klasser, vil vi, som sidste år, så-
fremt der er under 3 skytter i en klasse, lægge klasser sammen, således at der 
er mindst 3 skytter i hver klasse.

Al indberetning af skyderesultater foretages af de enkelte klubber/foreninger/
laug direkte via internettet – på www.vinterskydning.dk – Resultater kan ikke 
indberettes på anden vis.

tilmelDing

For at kunne deltage fra runde 1 skal tilmelding ske inden den 27. oktober. Til- 
og framelding er mulig til og med 2. runde (17. november 2011). Derefter  
er turneringen lukket, og der udsendes opkrævninger til klubberne. 

Med venlig hilsen

Du finDer hele 
invitationens orDlyD 

på www.Dbsf.Dk

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

vinterskydning_08102011.indd   1 27/09/11   10.27

SARAH SöNNICHSEN HYGGER SIG MED SIN KLUB- OG LANDSHOLDSKAMMERAT IDA FRANDSEN
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Fire erfarne rotter og en førstegangsdeltager – og al-
ligevel alle på rimeligt ukendt grund. Historien hand-
ler om træningsophold i Korea og For-OL i London, 
England. I oktober 2011 rejste Nynne Holdt-Casper-
sen, Maja Jager, Anne Marie Laursen, Louise Laursen 
og Carina Christiansen til Coach Kims Archery School 
i Korea på et 3-ugers ophold. Alle har været der før 
med undtagelse af Nynne Holdt-Caspersen. Træne-
ren er den af danskerne ret så velkendte og respek-
terede Kim, Hyung-Tak. Formålet er at få støvet tek-
nikken af, så de fem skytter kommer hjem i bedre 
form. Eller rettere, så de kommer hjem med et klart 
sigte på, hvad de skal træne hen over vinteren. Af 
samme grund var landstræner Ole Gammelgaard på 
besøg en lille uges tid, så han i samarbejde med 
Coach Kim kunne finde frem til den rette opskrift for 
den enkelte skytte.

LæRER AF KIm oG LæRER om SIG SELv
Så langt så godt. Tre uger i Korea er en fantastisk 
mulighed for skytterne til kun at koncentrere sig om 
deres træning, og de bliver med tiden mere og mere 

Fra London tiL korea  
– Og TilBAgE i BEDRE FORm 
Forberedelserne til OL er i fuld gang for det danske damebruttohold. 
Fokus blev rettet ind mod begivenhederne i juli-august 2012 i London 
allerede efter VM i Torino i år, hvor OL-kvalifikationen kom i hus. Et 
vigtig led i opbygningen er deltagelse i For-OL og en efterfølgende 
træningslejr i Korea.
TEKST: ALLAN B. GRøNKJÆR. FOTO: ALLAN B. GRøNKJÆR, OLE GAMMELGAARD 

selvbevidste om deres styrker og svagheder. De bliver 
langsomt mere erfarne. Et ophold hos en af verdens 
bedst anerkendte trænere skaber dog ikke en god 
skytte alene. Som det har været præsenteret i BUE-
SKYDNING før, så er det et  puslespil med mange 
brikker at skabe den fuldendte skytte. Her tæller er-
faring en vigtig rolle.

DET SæRLIGE vED oL
Den ukendte grund finder vi i London inden afrejsen 
til Korea. Louise Laursen, Maja Jager og Carina Chri-
stiansen deltog individuelt og som hold i For-OL, 
mens Nynne Holdt-Caspersen og Anne Marie Laur-
sen stødte til senere i London, hvor de havde et par 
dage som tilskuere. Konkurrencen fandt sted på 
Lord’s Cricket Ground og efter samme format, som 
OL næste år vil følge. Begge dele var uvant for skyt-
terne. For tilskuerne og især mediernes skyld vil OL 
blive – og dermed blev også For-OL – afholdt med 
en match ad gangen i finaleskydninger. Det betyder, 
at konkurrencen løber over flere dage, end skytterne 
normalt oplever i internationale turneringer. Eksem-

pelvis skød damerne kvalifikation om mandagen, så 
holdskydning onsdag, mens den individuelle turne-
ring løb fra torsdag og helt frem til søndag. Carina 
Christiansen oplevede således, at hun ikke før lørdag 
skulle skyde sin første match i finaleskydningen. Det 
giver meget ventetid, og det er vigtigt, at vi nu ken-
der disse forhold indgående. 

IKKE TID TIL AT TæNKE
Eliminationsrunderne følger alternate shooting-for-
matet. Det vil sige, at individuelt har en skytte 20 se-
kunder til hver pil i sætsystemet. I holdskydningen 
skyder hver skytte på holdet en pil, total 3 pile, før 
det skifter til modstanderholdet og så tilbage igen. 
Et hold har i alt to minutter til at skyde sine seks pile 
per serie. Med andre ord skal skytterne være reso-
lute, og de har ikke meget tid til at tænke mellem 
hver pil. Og der er slet ikke plads til at lave en fejl. 
Ved For-OL oplevede det danske damehold i sin 2. 
match, i 1/4-finalen, hvor stressende alternate shoo-
ting-systemet kan være, hvis der indtræfer fejl. Hol-
det tabte stort til Japan. Skytterne og træner fik 

mange gode erfaringer ud af den oplevelse. Det skal 
være med til at minimere en gentagelse i fremtiden. 

oL ÅBNER mULIGhEDER
Efter hjemkomsten skal de fem skytter igen finde ind 
i deres normale rutiner, hvor træning udfordres af 
skole, arbejde, venner, familier og de hjemlige gøre-
mål. Der er dog ingen tvivl om, at  motivationen er 
helt i top, og lysten til at træne på alle områder – 
teknisk, fysisk, mentalt med mere – er sat i højeste 
gear. Truppen er godt sammentømret, men de ved 
alle fem, at der kun er plads til tre til OL 2012, så 
ingen vil ligge på den lade side og forpasse sin chan-
ce – tværtimod. I den sammenhæng skal det også 
holdes for øje, at OL 2012 kun er det kortsigtede 
mål. Skytterne på dameholdet er meget unge. De, 
andre skytter og vores forbund har potentiale til at 
ride videre på bølgen af gode erfaringer, viden og 
goodwill, som følger i kølvandet på en OL-deltagelse.

For-oL bLev brugt tiL medietræning. Her ses journaList Kasper nørtov Fra webKanaLen on-sport i gang med at 
FiLme maja jager i en pause Fra sKydningen. (Foto: aLLan b. grønKjær)

Et OL Er så mEgEt mErE End sELvE turnEringEn. OL findEr aLtid stEd i En spændEndE by, Og dEr Er dErfOr mangE 
ting, dEr LOkkEr. damEhOLdEt tOg dErfOr aLLErEdE undEr fOr-OL huL på LOndOns sEværdighEdEr. hEr sEs LOuisE 
LaursEn, maja jagEr Og Carina ChristiansEn vEd buCkingham paLaCE. (fOtO: OLE gammELgaard)

For-oL Fandt sted på Lord’s CriCket Ground i det CentraLe London. omGiveLserne er en bLandinG aF traditions-
riGe, GamLe byGninGer oG moderne desiGn. banerne viL oGså bLive bruGt tiL oL i 2012. (Foto: aLLan b. Grønkjær)
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kom tæt på 
oL-skytterne
Vidste du, at du på www.ol.dk kan finde billeder og  
forskellige informationer om de otte skytter, der er i Danmarks 
OL-bruttoholdstrup? Du finder naturligvis også profiler af Danmarks 
mange andre OL-kandidater. Der findes også masser af anden 
OL-viden. 

I forbindelse med lanceringen af OL-hjemmesiden har atleterne i 
OL-bruttotruppen haft besøg af fotografer, som fanger atleterne  
i deres rette element. Det er der kommet mange flotte billeder ud af,  
og BUESKYDNING viser her et udsnit.
FOTO: DAS BüRO FOR DANMARKS IDRÆTS-FORBUND OG TEAM DANMARK

DENNE SIDE (FRA VENSTRE): ANNE MARIE LAURSEN, CARINA CHRISTIANSEN 
MODSATTE SIDE (øVERST FRA VENSTRE): LOUISE LAURSEN, MADS KROGSHEDE, 
JOHAN WEISS, MAJA JAGER, NYNNE HOLDT-CASPERSEN OG NIELS DALL
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Meld dig som hjælper ved Europamesterskaberne for ungdom. 
 

 

Du er sikkert allerede bekendt med at Nykøbing F. Bueskyttelaug skal 
afholde EM for ungdom i 2012. Vi får derfor brug for en stor flok 
hjælpere, både før og under mesterskabet. 
Skydningen starter tirsdag 
den 3. juli og slutter 
lørdag den 7. juli 2012.  
Der vil være mange 
forskellige opgaver, både 
før og under stævnet.  
Vi håber at mange, unge 
som gamle, vil komme og 
hjælpe til for vi forventer 
at kunne give både de 
aktive skytter, men også 
alle der hjælper til, en stor oplevelse med vores sport, bueskydning. 
Kontakt os og fortæl hvilke dage du er parat til at hjælpe, så finder vi 
opgaverne, men vi giver også overnatning på campingpladsen i hytter, 
samt fuld kost alle de dage du deltager! 
 

 
Skriv til: crew@denmark2012.dk  
 
Eller ring til: Klaus 25180306 eller Dan 50485323 
 
 Læs mere på stævnets hjemmeside:  
 www.denmark2012.dk  Ørbækvej 6 • 7330 Brande

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

AnnonceA5_februar2010.indd   1 12-03-2010   08:50:31



De vil med til OL, de træner 50-60 timer hver eneste 
uge for at kunne følge med resten af verdenseliten, 
men økonomisk får de intet for det.

Det var en anden verden, Randers FC’s første-
holdstrup trådte ind i, da de i går var på besøg hos 
Randers Bueskyttelaug, hvor Johan Weiss, Mads Juul 
Krogshede og Niels Dall tog imod. Udover at repræ-
sentere Randers, udgør de tre også det danske 
landshold i recurve bueskydning - et hold, der har 
sat alt ind på at kvalificere sig til OL i London næste 
sommer.

Det var Randers Talent og Elite med kommunens 
elitechef Morten Arvidsson i spidsen, der havde invi-
teret fodboldspillerne ud på uvant grund.

– Jeg håber, at møder som det her kan hjælpe 
byens idrætsudøvere med at lære lidt af hinanden. I 
fodboldspillere er uden tvivl byens mest privilegerede 
idrætsudøvere, og her kommer i til at møde tre elite-

sportsfolk, der har en helt anden hverdag end jer, 
lød det i Arvidssons velkomst.

hvER DAG ER EN LEG
Det kunne Randers FC’erne da også kun give ham 
ret i. Mens de lever - endda ganske godt - af at spille 
bold, har de tre bueskytter sat alt på standby for at 
opnå drømmen om OL - også deres personlige ind-
komst.

– Vi lever på en sten. Men det er vildt, hvor længe 
1000 kroner kan holde, fortæller Mads Juul Krogshe-
de, der siden nytår har levet af sin opsparing og de 
penge, han fik ud af at sælge sine gamle compound-
buer.

Hans største udgift er de 100 kroner, det koster at 
tage toget til Aalborg, hvor han jævnligt træner 
sammen med Johan Weiss.

– Men der er ingen, der skal have ondt af os, fast-
slår Niels Dall.

– Vi bruger jo al vores tid på det, vi allerhelst vil. 
Vi får lov til at lege hver dag, så det kan ikke blive 
meget bedre. Vi gør det ikke for pengenes skyld. Det 
eneste jeg for alvor frygter på det punkt, er at pen-
gene en dag skulle blive så små, at vi ikke længere 
kunne komme til alle de turneringer, der er nødven-
dig for at vi kan være med i verdenstoppen.

En af de turneringer er i juni måned i Ogden, 
USA. Her vil en placering i top 3 resultere i den efter-
tragtede billet til London. Holdets eneste chance for 
at komme med.

– Chancerne ser gode ud, men vi skal alle tre 
være helt på toppen den dag. Ellers er det slut, lyder 
det fra Johan Weiss.

– Men det er jo også derfor, vi træner så meget, 
som vi gør. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi 

skal kunne holde trit med alle asiaterne, og være 
med, hvor det er virkelig sjovt, konstaterer Mads Juul 
Krogshede.

SKævE BUER
Og mens de tre læremestre kan prale af verdensklas-
se, når de spænder buen, var niveauet en anelse la-
vere, da fodboldspillerne begyndte at sigte mod mål-
skiverne, der i dagens anledning skulle rammes fra 
otte meters afstand. Normalt skyder de tre Randers-
skytter fra 70 meter.

Men selvom præcisionen måske ikke var helt i top 
(efter mange af spillernes udsagn på grund af slidte 
buer og skæve pile) blev der kæmpet og diskuteret 
ihærdigt. Nogle steder blev der jublet over enkelte 
pletskud, mens diskussionen andre steder gik på, 
hvem der var dårligst og om, hvorvidt det burde 
tælle, når man rammer konkurrenternes skive.

BUESKYDNiNg BRiNgER hER EN ARTiKEl FRA RANDERS AmTSAviS, DER DEN 14. OKTOBER 2011  
FORTAlTE Om møDET mEllEm TO viDT FORSKElligE SpORTSgRENE: BUESKYDNiNg Og FODBOlD. 

pRivilEgEREDE BUESKYTTER
Randers FC’s fodboldspillere fik torsdag et indblik i livet som bueskytte i 
verdenseliten, da Randers Bueskyttelaugs tre OL-håb tog imod. Et liv, 
der byder på 50-60 timers ugentlig træning og ingen løn, og et liv, der 
er noget anderledes end de fuldtidsprofessionelle fodboldspilleres 
hverdag
TEKST: CHRISTIAN CARUS, RANDERS AMTSAVIS (CSCA@AMTSAVISEN.DK).  
FOTO: ALLAN B. GRøNKJÆR OG HANS CARSTENS

Mads Krogshede, Niels dall og JohaN Weiss deltog i graNd Prix i aNtalya i aPril 2011, hvor de udgJorde det 
daNsKe herrehold. holdet blev Nr. 8 

RandeRs kommunes elitechef moRten aRvidsson foRtælleR indledningsvis fodboldspilleRne fRa RandeRs fc om 
de vilkåR, de tRe bueskytteR tRæneR undeR foR at kunne kvalificeRe sig til ol. han foRtalte efteRfølgende: ”deR 
eR ingen som helst tvivl om at de fik vist jeRes spoRt fRa den bedste side. de eR 3 foRnemme RepRæsentanteR, 
som fik stoR Respekt foR deRes indsats af fodboldspilleRne.” (foto: hans caRstens)

Tungen lige i munden. Bueskydning er nogeT af en prøvelse for den uprøvede. Her er deT randers fC’s 
angreBsTårn frank krisTensen, også kendT som farlige frank. (foTo: Hans CarsTens)
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Minisport er et tværidrætsligt samarbejde mellem 
forskellige idrætter. Formålet er at give de fem- til  
tiårige en sjov og alsidig indledning på idrætslivet. 
Over en sæson går børnene fx til håndbold, svøm-
ning, gymnastik, basketball, atletik og ridning. Det 
kan enten være et samarbejde mellem afdelingerne i 
en større paraplyforening eller et samarbejde mellem 
flere mindre idrætsforeninger eller begge dele.

At igangsætte et minisportprojekt kræver, at du 
kontakter en række nøglepersoner fra de forskellige 
idrætter i din foreningen eller i lokalområdet, som 
du ønsker skal være med i projektet. Når I sammen 
har fundet en styregruppe, som bliver kontaktperso-
ner i hele forløbet, kan selve planlægningen af jeres 
minisportprojekt begynde. Fx med at I kontakter DIF 
og får gratis rådgivning om den praktiske planlæg-
ning.

Børn og forældre er meget glade for idéen og ind-
holdet i Minisport. Instruktørerne er blevet bekræftet 
i deres arbejde i form af glade børn og mange fine 
oplevelser sammen med børn. Også den store inte-
resse fra forældre, kommuner og lokal presse har be-
kræftet instruktørerne i, at Minisport virkelig gør en 
forskel. 

Lederne fra de forskellige idrætsgrene fremhæver, 
at noget af det bedste for dem er det øgede sam-
arbejde og kendskab til hinandens arbejdsformer. 
Det øgede samarbejde findes både blandt trænere 
indbyrdes. 

Børneneidræt skal være alsidig og tilpasset børne-
nes fysiske, sociale og psykiske udvikling. Minisport 
er en mulighed.mellem trænere og ledere og imel-
lem afdelingerne i flerstrengede foreninger. Også 
samarbejdspartnere helt uden for idrætten, f.eks. 
spejdere, fritidshjem og teatergrupper er givende. 

MINISPORT
INTRODUKTION 

miNiSpORT er For aLLe 
Bevægelse, glæde og samvær på tværs af idrætsgrenene. Det er DIF’s 
opskrift på idræt for de mindste børn. Danmarks Idræts-Forbunds 
koncept Minisport er skræddersyet til alle børn mellem fem og ti år. 
Bevægelsesglæde, sjov motion og samvær med kammerater og gode 
voksne er nøgleordene i minisport.
TEKST OG ILLUSTRATION: DIF

Minisport er kort sagt et stort arbejde og en bragen-
de god idé! Så hermed gives Minisportprojekternes 
ideer og erfaringer videre til andre ledere og instruk-
tører, der vil tage hul på et af fremtidens idrætstilbud.

DIF hJæLpER JERES KLUB pÅ vEJ
DIF bidrager med:
•	 Skriftlig vejledning: Minisport-introduktion
•	 Telefonisk rådgivning

NÅR JERES pRoJEKTopLæG ER GoDKENDT  
AF DIF, KAN I FÅ:
•	 Kurset ‘minisport’ (værdi 5.000 kroner)
•	 Tilskud på op til 3.000 kroner til indkøb  

af rekvisitter
•	 Gratis trykning af årsprogram  

(standardopsætning)
•	 T-shirts med minisport-logo samt  

minisport-medaljer til alle deltagende børn
•	 Klistermærker og balloner

FoRENINGERNE BIDRAGER mED:
•	 Planlægning og organisering af aktiviteterne
•	 Instruktører til de forskellige idrætter,  

der er med
•	 De administrative og praktiske opgaver omkring 

synliggørelse af tilbuddet, tilmeldinger, evt. kon-
tingentopkrævning, kontakt til kommunen

Få flere oplysninger hos konsulent i DIF,  
Helle Carlsen, telefonnummer 43 26 20 51.

Du finder en introduktion til Minisport her:  
http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.
asp?pdfid=348 

FORSIDE FRA MINISPORT INTRO
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Torsdag aften den 20. oktober 2011 startede en bus 
fra Meløse på Nordsjælland med retning mod Hol-
land. En del steg på ved starten, og undervejs til 
græn sen blev resten af de 32 skytter og fire voksne 
samlet op i Ringsted, Roskilde, Fredericia og Padborg. 
Målet var som de foregående tre år Junior F2F i den 
lille by Diessen i Holland, tæt på den belgiske grænse. 

Stævnet afholdes for 5. gang i år og første år var 
der bilfuld med fra Danmark. I år er så 4. gang, at 
der arrangeres en bustur med cirka 30 bueskytter. 
Modsat de tidligere år startede turen torsdag aften i 
stedet for fredag morgen, da diverse trafikkøer tidli-
gere havde forsinket ankomsten til hotellet til efter 
midnat! Det gav ikke megen søvn, når bussen lørdag 
morgen kørte igen kl. 7 til stævnet. I år sov vi så i 
bussen natten til torsdag (de fleste sov …).

SNAK I BUSSEN
Busturen gik fint uden problemer, og de skytter der 
var med for første gang fik et indblik i, hvor godt 
bueskytterne fungerer socialt sammen, når de er af 
sted. Snakken går omgående mellem dem, der ken-
der hinanden, og de nye lytter med og lærer de 
andre skytter at kende.  

Vi spiste det medbragte rugbrød m.m. til morgen-
mad og frokost fredag, som det ses på billedet. Fre-
dag eftermiddag blev brugt til forskellige udendørs 
aktiviteter i det gode vejr: Kroket, petanque, vikinge-
spil og støvlekast. Skytterne blev inddelt i grupper, så 
de kunne lære hinanden at kende, og de gik som 
forventet til opgaven for at vinde! Det er både ambi-
tiøse og sociale unge mennesker, og de er en fornø-
jelse af have med. De tager lynhurtigt de nye skytter 
med i et hold. 

INTET ovERLADES TIL TILFæLDIGhEDERNE
Aftensmaden blev spist på hotellet. Menuen var be-
stilt på forhånd, men der var jo ingen, der kunne hu-
ske, hvad de havde bestilt, så det var super, at Leon 
Frantzen også her havde været forudseende og plan-
lagt at have listen med bestillinger med! Leon havde 
planlagt og tilrettelagt alt. Hotellet har vi brugt de sid-
ste tre år, så det kender vi. Det er både billigt og godt.

tur tiL Junior F2F i hoLLand
Oktobermåned er starten på indendørssæsonen, og en busfuld danske 
ungdomsskytter tog sammen med en håndfuld frivillige ledere til Junior 
Face2Face i Holland.
TEKST OG FOTO: HANS LASSEN, SøNDERBORG 

TIL KoNKURRENCEN
Selve hallen er ikke så stor. 14 baner og med lidt over 
140 skytter var der lagt en afviklingsplan, hvor recurve 
skytterne startede fra morgenstunden. Compound 
skytterne blev hentet af bussen senere på formidda-
gen. Det gav desværre også mindst to timers ventetid 
mellem 1. og 2. skyderunde, men det gav så tid på 
træningsbanen (12 m!) og til at snakke med hinan-
den. Der var også et cafeteria med kaffe til de voksne 
og andet til de unge. Frokost bestod af medbragt rug-
brød og pålæg, så cafeteriet var supplement. 

De nye kunne se, hvordan F2F-systemet fungerer. 
Der er kun finaleskydning over 12 pile. Skytterne er 
forhåndsinddelt i grupper á fire skytter. Der er så tre 
finaleskydninger inden for gruppen. Den første skyde-
runde blev brugt til seedning til 2. runde, der er en 
elimineringsrunde, hvor nogen skytter så ikke kom 
videre til de næste skyderunder.

pREmIERENERvER
Da alle kan melde sig til turen, bare de er mellem 13 
og 20 år og kan skyde 18 m, er der spredning mellem 
skytterne, og nogen ville nå længere end andre. Skyt-
terne er jo både ambitiøse og engagerede – både nye 
og mere rutinerede i finaleskydning. Især de nye skyt-
ter var naturligvis spændte på, hvordan sådan et 
stævne er, og hvordan de ville klare sig. Det gik rigtig 
pænt for alle, og de klarede det rigtig flot. Både ny og 
mere erfaren bueskytte oplever presset og nervøsite-
ten ved gentagne finale skydninger, hvor hver pil er 
vigtig, og der er kun 90 sekunder til 3 pile! Det gjaldt 
for eksempel både den nye deltager Katja fra Sorø og 
den meget rutinerede junior verdensmester Stephan 
Hansen – som har været med hvert år, og i år gik hele 
vejen. Han vandt guld også her.

SpæNDENDE TUR
Adspurgt til, hvordan turen har været, svarer både 
ovennævnte Katja og også Mathias fra Vejle, at det 
har været rigtig spændende at deltage i både den 
her slags stævne og i hele turen. Den svære ting for 

FoRTSæTTES pÅ SIDE 20

Alle skytterne stod på bAlkonen og heppede højlydt på stephAn hAnsen, joAchim Andersen og clAes FrAntzen, 
dA de skød og vAndt deres guldFinAler.
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især de yngste er nok at få søvn nok. Vi var først på 
hotellet omkring 20.30 lørdag aften og efter aftens-
mad var klokken jo blevet over kl. 22 – og op igen før 
kl. 6 næste morgen. Som det ses på billedet fra mid-
dagen, er humøret dog fremragende selv så sendt på 
aftenen. Skytterne har selv valgt at sidde spredt på 
tværs af klubber.

Alle synes at konkurrenceformen er rigtig spæn-
dende at deltage i, da man ellers kun kan gøre det til 
et DM. Her er der samtidig en hel masse ukendte 
konkurrenter, man ikke kender niveauet på. Samtidig 
er en del af klasserne i Danmark ikke særlig store. At 
opleve kammeratskabet, hvor alle understøtter hinan-
den og hjælper hinanden på tværs af klubber, siger 
de også, er rigtig godt. De får også brug for engelsk, 
da turneringen foregår på hollandsk og engelsk inklu-
siv pointafgivelse.

Afgang var søndag omkring kl. 17 efter præmie-
overrækkelser. Busturen hjem gik stille og roligt. 
Nogle få lagde sig til at sove, da vi kørte, mens re-
sten fandt sammen i små grupper og spillede kort 
eller yatzy hen over sæderne eller hyggede sig med 
snak og pjat. Aftensmaden blev indtaget på en ra-
steplads, da chaufføren skulle holde et hvil efter fire 
timers kørsel. Skytterne var af samme grund blevet 
bedt om at få spist noget rugbrød før afgang. De 
fleste skulle jo i skole eller på arbejde mandag mor-
gen, så alle vil gerne så hurtigt som mulig hjem igen.

Danmark fik tre guld og tre bronze medaljer, så 
det er rigtig flot. Placeringer er nævnt i et rejsebrev 
på www.dbsf.dk, så de er ikke listet her. Vi vil blot 
ønske alle deltagerne tillykke med deres flotte ind-
sats og sige, de har været dejlige at have med.

FoRTSAT FRA SIDE 19

15. november  
er sidste chance
Forbundsmøde 2012 er allerede på trapperne. Vil du have et lovforslag under 
behandling, er sidste chance for at sende ind til DBSF den 15. november 2011. 
Det er altså lige om lidt.

Forbundsmødet vil i 2012 blive afholdt søndag den 15. april 2012 på Fyn. Diri-
gent ved mødet vil være Søren Gøtzsche fra Danmarks Idrætsforbund.

Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets 
foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15. november, 
hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til klubberne i starten 
af året.

Såfremt der er ændringsforslag til de udsendte og af lovudvalget bearbejdede 
lovforslag, skal disse, for at blive behandlet på Forbundsmødet, være DBSF’s 
sekretariat i hænde senest 6 uger før forbundsmødet. Dato vil fremgå af det 
udsendte materiale.

Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg udsendes 
til klubberne sammen med de bearbejdede lovændringsforslag, dvs. i starten 
af året. Foreninger kan fremkomme med forslag til personvalg indtil 6 uger før 
Forbundsmødet (Samme dag som ændringsforslag til de bearbejde lovforslag). 
Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt 
valg.

Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når 
mindst 5 foreninger er stillere for en kandidat.

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag 
samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afhol-
delse. Husk at en klub kun kan have fuldmagter fra 2 andre klubber. 

Med venlig hilsen

Find mere inFormation 
på www.dbsF.dk

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

15novsidstechance_nov2011.indd   1 28/10/11   11.35

20



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. 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]

noVember
dato sted arrangØr stæVnetype 
 5.  Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA 18 m 
 5.  Lyngby Lyngby Bskl. Ungdomsturneringen - FITA Stævne
 26.  Grøndalscentret, København Københavns Bskl. Troldejagten - Børn og Ungdom
 27.  Grøndalscentret, København Københavns Bskl. Troldejagten - Voksne 
 27.  DGI Huset, Vejle Vejle Bskl. FITA 18 m

deCember
dato sted arrangØr stæVnetype 
 4.  Aarhus, Skejbygård Århus Bskl. Ungdomsstævne - 8 og 12 m
 10. Sorø Sorø Bskl. Ungdomsturneringen - Finalestævne
 16.-18. Berlin Berlin Open

Januar
dato sted arrangØr stæVnetype 
 8. Taastrup Idræts Haller TIK Nytårspokalen
 13.-14.  Sorø Sorø Bskl. Samling - Bar og langbue Ungdom  
    (Non-sight archer)  
 21. Bellinge Idrætscenter Arcus Skt. Sebastian Cup og FM
 21.  Helsinge Helsinge Bskl. Møllejagten – Ungdom
 22.  Helsinge Helsinge Bskl. Møllejagten - Voksne
 27.-29.  Køge Køge Bskl. Storsamling Øst - 1/2012 Indendørs
 29.   Lyngby Lyngby Bskl. Muldvarpejagten

kender du  
en iLdsJæL?
De er derude. Ildsjælene. De frivillige der gør en forskel.  
De lægger typisk rigtig mange interessetimer i klubarbejdet,  
i træningen og lignende. 

BUESKYDNING vil meget gerne bringe portrætter af 
ildsjælene i dansk bueskydning. Derfor må I læsere 
meget gerne sende jeres forslag til, hvem det kunne 
være til bladet@dbsf.dk 

I skal skrive lidt om, hvem personen er, og hvorfor 
hun/han er en ildsjæl. Billeder modtages også meget 
gerne.

Hvis du mener, at personen er Danmarks ildsjæl, så 
nominer vedkommenden til Nordeas ”Gør det mu-
ligt’ pris 2011”. Se hvordan her:
 
GØR DET mULIGT’ pRISEN 2011
Kender du en frivillig, der har gjort en helt særlig og 
ekstraordinær indsats for at få flere børn og unge til 
at dyrke sport og idræt i dit lokalområde?

Så er chancen der nu for at give denne person, klub 
eller forening et velfortjent skulderklap på 75.000 kr. 
Nominér DIN kandidat her på siden, så bliver det 

måske den kandidat der, den 7. januar 2012, får 
overrakt det eftertragtede diplom og en check ved 
DR’s store  TV-gallashow “Sport 2011”.

Nordeas Gør det muligt-pris skal uddeles for 6.år og 
det er en bedømmelseskomite bestående af: Preben 
Staun fra DIF, Tine Bendix DR-Sporten, Steen Flad-
berg SportOne og den mangedobbelte OL og VM-
vinder, roeren Eskild Ebbesen der udvælger de ende-
lige finalister der går videre til finale og show i Her-
ning. Sidste chance for at nominere din kandidat er: 
11.11.2011 kl. 12.00.

Du kan sende din nominering via Nordeas hjemme-
side. Den direkte adresse er:
http://www.nordea.dk/
Om+Nordea/G%C3%B8r+det+muligt+pris
en+2011/1429982.html
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Tlf. 74 44 26 36 / Fax. 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

”På shop.danage.dk så jeg den fedeste pilehylde, lige 
den jeg havde ønsket mig til den nye sæson – prisen 
var kr. 1475,- og jeg kunne se den var på lager.

Ny ville jeg gerne se den ”i levende live” og tog ned i 
butikken den første Lørdag i måneden. 

Da vidste jeg butikken var åben uden aftale og jeg 
havde mulighed for at få den i hænderne inden jeg 
tog dankortet op af lommen. 

Efter at have prøvet den på en bue, var jeg ikke 
mindre begejstret og det kunne ikke gå hurtigt nok at 
få skrevet fakturaen og få den hjem til montage på 
min egen bue.

Og så fik jeg et chok – altså af de positive – prisen var 
1475,- selv om den blev købt i butikken og ikke 
gennem deres webshop.”

Telefonbetjening:
Mandag: 09:00 - 12:00
Onsdag: 09:00 - 12:00
Fredag: 09:00 - 12:00

Butik:
Efter aftale og den 1. lørdag i hver måned, fra 09:00-
12:00

VIGTIGT ! Du har altid mulighed for at bestille en tid i 
butikken (Bestil tid Mandag og Onsdag fra 12:00- 16:00, 
Tirsdag Torsdag og Fredag fra 09:00 - 16:00) dette 
betyder, at vi har tid til dig, når du kommer - og kan 
yde den hjælp og vejledning, du måtte ønske.  Book 
din tid på shop@danage.dk og vi vender hurtigst muligt 
tilbage med et OK eller forslag til en anden tid.

Bemærk! Opsætning og indtrimning mm. kun efter 
aftale og det afregnes pr. 1/2 time. 
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