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Hvilken iver, hvilken glæde og hvilken viden, der findes rundt omkring i det danske buelandskab. Der
bliver knoklet, drømt store og små tanker og stolte
smil kommer frem, når tingene lykkes – eller er lige
ved. Overgangen fra et år til et andet giver altid lejlighed til at se tilbage og evaluere på den tid, der er
gået. Heldigvis giver det også mange tid til at se
fremad og stille ambitioner op. Således også i dansk
bueskydning.
Når vi ser tilbage på 2011, så kan vi samlet tillade
os og tage den rød-hvidfarvede klaphat på og vifte
med flaget, fordi 2011 har været et år, hvor mange
ting er lykkedes. Ude i klubberne har I gennem lang
tid sået en masse frø – som I stadig gør det – og
mange af de frø spirede til store resultater sidste år.
Det vækker opmærksomhed i men også uden for
bueskydningen, og det bliver anerkendt. Det er fantastisk at følge på sidelinjen, hvordan danske skytter og
klubber igen og igen er blevet hædret for deres indsats.
Hædringer er et øjebliksbillede, men udvikling er
vedvarende, så vil dansk bueskydning have endnu
flere priser i fremtiden, så er der ikke noget med at
hvile på laurbærerne men i stedet se og arbejde frem.
Meldinger fra flere klubber er dog også, at de uddelte
idrætspriser, som I kan læse mere om i dette nummer
af BUESKYDNING, giver ny energi, og I knokler endnu
hårdere. Det fortjener en evig anerkendelse.
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Prisregn
over dansk
bueskydning

2011 var et virkelig spændende år for dansk bueskydning, og det
kastede mange flotte resultater af sig til mange af landets skytter
og deres klubber. Præstationerne er opfanget og hædret i klubbernes
nærmiljø, i regionen eller endda landsdækkende. BUESKYDNING
bringer en historie om Sorø Bueskyttelaug, hvis gode talentarbejde er
blevet anerkendt uden for bueskydningens verden også. Du finder også
oversigt over nogle af idrætspriserne til danske bueskytter for 2011.

De dygtige ungdomsskytter fra Sorø Bueskyttelaug med deres trænere
samt repræsentanter for Nordea. Foto: Lars Ree Møller.

Tekst: Allan B. Grønkjær

Sorø Bueskyttelaug fik Nordeas
kvartalspris i oktober 2011
En dygtig bueskytte er normalt ikke til at overraske,
men det lykkedes alligevel en onsdag aften, da en
delegation kom forbi vores klublokaler under Sorø
Hallen med Nordeas Kvartalspris Idrætspris, en
plakette og 5.000 kr. i kontanter.
Sorø Bueskyttelaug producerer danske ungdomsmestre på stribe. Ikke mindre end 16 stk., og dertil
kommer fem danske rekorder, et nordisk mesterskab
og flere medaljer ved DM og NM.
Sanne Lohmann, der er formand for Nordeas aktionærråd, begrundede udvælgelsen af Sorø Bueskyttelaug med, at klubben producerer danske ungdomsmestre på stribe. Hun forsatte med at rose
klubben for at have fokus på udvikling af talenter,
men samtidig have stor rummelighed og passion for
alle de unge i klubben.
Sanne Lohmann nævnte også, at træner Jeanette
Lefevre Jensen yder en stor og frivillig indsats. Hun
har sammen med sine tre medtrænere skaffet endnu
flere børn og unge til klubben. Jeanette er meget ar-
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rangeret i klubbens arbejde, og hjælper både skytterne og deres forældre til at have en god oplevelse
med bueskydning.
Sorø Bueskyttelaug har ved de seneste DM’er
været Danmarks mest vindende klub, og netop det
at se glade børn på skamlen er ”lønnen” for Jeanettes frivillige arbejde.

»

»

Vi dyster i mange forskellige kategorier,
hvor mange andre klubber specialiserer sig.
Vi er også en af de klubber på Sjælland med
flest piger, fortæller Jeanette.
Pengene er blevet brugt til et nyt video
kamera, og en træningsweekend, som klub
ben afholdt i efterårsferien. Det kan vise
slow-optagelser, og det er meget vigtigt, at
de unge skytter kan se, hvordan de står
– om hoften hænger, eller skulderen skal
rettes, om buen spændes på den rigtige
måde osv., siger Jeanette Jensen.

Johan Weiss, Niels Dall og Mads Krogshede modtog Sportsgallaprisen ved Randers Sportsgalla i januar 2012. Foto: Hans Carstens.

Randers Bueskyttelaug
Mads Juul Krogshede var nomineret til Årets Sportsnavn til Randers Sportsgalla 2011.
Mads, Johan Weiss og Niels Dall, Randers Bueskyttelaug og DBSF’s OL-bruttohold for herrer, vandt
Sportsgalla-prisen ved Randers Sportsgalla 2011. Prisen gives til atleter eller hold, der menes at have medaljepotentiale til EM, VM eller OL inden for en kort
årrække. Ved overrækkelsen af prisen begrundende
Randers Talent og Elite deres valg af bueskytterne
med, at de bruger så meget tid på at træne, som tilfældet er.
TIK Bueskydning
Louise Laursen (recurve) modtog i slutningen af 2011
20.000 kr. fra Høje Taastrup kommune til at støtte

hende i sine forberedelser frem imod OL. I januar
modtog klubben også Taastrup Erhvervsforenings
Pokal, der uddeles til en meget stor idræstslig præstation i 2011. TIK’s ungdomshold var indstillet, hvor
det blev compoundskytterne Sarah Sönnichsen og
Ida Frandsen samt recurveskytten Louise Laursen, der
blev valgt til at repræsentere TIK, da de har opnået
de bedste resultater i form af EM og VM medaljer /
OL-kvalifikation. Også Martin Laursen, Frederik Sönnichsen, Mads Andersen, med NM-medaljer og Claes
Stilou, Sussie Frantzen, Jakob Troelsen og Julie Nielsen har med deres danske mesterskaber bidraget til
TIK’s meget flotte resultater i 2011.

Fortsættes på side 6
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Disse skytter er også blevet fremhævet for deres præstationerne

Forbundsmøde 2012
Der indkaldes hermed til ordinært
Forbundsmøde på:
DLG-FAF
Hvidkær
5250 Odense SV

Sidste tilmelding
den 16. marts

Søndag d. 15. april 2012 kl. 10.00
En stolt Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug,
blev årets Idrætstalent 2011 på Nykøbing-Falster. Han
ses her sammen med Nordeas områdedirektør
Karsten Pedersen. Foto: Dan Hansen

Sarah Sönnichsen (tv.) og Ida Frandsen (th.) modtog
TIK Erhvervsforeningspokal. Foto: Kaj Frandsen

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag
samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Nykøbing F. Bueskyttelaug
Stephan Hansen fik prisen for “Årets idrætspræstation” i Guldborgsund Kommune i 2011, og med æren
fulgte 5.000 kr.
Stephan blev også udvalgt til Nordea Fondens og
Folketidendes Talentpris, som uddeles hvert år til et
talent, der er fra og bosiddende på Lolland-Falster.
Med prisen fulgte 15.000 kr. Tidligere har store danske sportsnavne som svømmeren Mette Jakobsen og
bryderen Mark O. Madsen vundet prisen.
Broby Bueskytte Klub
Torben Johannessen var nomineret til Årets Sportsnavn i Faaborg-Midtfyens kommune.
Lyngby Bueskyttelaug
Lyngbys Team elite tildelte Simon Mikkelsen og Lyngby Bueskyttelaug 50.000 kr. i december 2011. Han
modtog det store bidrag fra formanden for Team
Elite, borgmester Søren P. Rasmussen ved den årlige
uddeling af i alt kr. 475.000 til eliteidrætsudøvere i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Simon Mikkelsen har
med sine flotte resultater inden for bueskydningens
ædle kunst gjort et stort indtryk hos Team Elite, som
har valgt at støtte Simon økonomisk, således at forberedelserne til verdensmesterskaberne i Kina 2013
bliver optimale.
Landshold
Maja Jager (Broby), Carina Christiansen (Aalborg) og
Louise Laursen (TIK) var nomineret til Årets Fund,
som er landets ældste idrætspris. I alt var ti atleter
eller hold nomineret til prisen, og recurve dame-
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Dagsorden ifølge lovene.

Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan fremsætte
lovforslag, skal, for at blive behandlet på et forbundsmøde, være DBSF’s sekretariat i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 8 uger før Forbundsmødet.

Simon Mikkelsen, Lyngby Bueskyttelaug, fik en fornem
anerkendelse af Team Elite i Lyngby, da han modtog
50.000 kr., som er øremærket hans fortsatte
udvikling som bueskytte. Foto: Knud Christensen

landsholdet endte på en 7. plads. De var nomineret
til Årets Fund oven på en sæson, der kulminerede
med en OL-kvalifikation til Danmark.
Torben Johannessen (Broby), Patrick Laursen (Midtfyn) og Martin Damsbo (Brande) var nomineret til
Årets Sportsnavn Fyn (sammen med Patrick Laursen
og Martin Damsbo) på baggrund af deres fænomenale holdpræstationer i 2011, hvor VM-sølv fra Torino, Italien var højedepunktet.
Udover de nævnte har BUESKYDNING modtaget
henvisninger til, at mange skytter fra forskellige klubber er blevet hædret i kommunerne rundt omkring i
landet for de medaljer, de har vundet ved danske
eller regionale mesterskaber. Det er desværre ikke
muligt at fremhæve disse skytter og klubber her
også, men der skal lyde et stort tillykke til jer alle. I
ved, hvem I er.

Deltagerpris: kr. 200.- pr. person
Tilmelding og sidste betalingsfrist er 16. marts 2012

Med venlig hilsen
Rolf Lind
Formand DBSF

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

Kernen i talentarbejdet
Ens retning, samme forståelse og ambitioner. Det er nøgleord for
talentarbejdet hos DBSF. Det er en stor udfordring at køre ad samme
vej, og det kan give nogle pludselige stop undervejs. Endestationen kan
dog skimtes, og vores dygtige trænere guider de unge skytter derhen.

BUESKYDNING har talt med nogle af ungdomstrænerne, der var i
aktion for DBSF i 2011, om året, der gik og deres forventning til 2012.
Her er, hvad de vil fremhæve:

Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen

Der er mange, dygtige personer, der er med til at
drive vores talenter frem. Klubberne er første led i
udviklingen. Det er her, at nye skytter møder forventningsfulde op, og de er klar til med åbent sind
at tage i mod træning. Nogle falder fra, mens andre
bliver suget ind i bueskydningens tunnel. Her lærer
de buefærdigheder inden for teknik, trim, fysisk træning med mere, og de oplever et unik socialt sammenhold – også på tværs af klubber. De unge skytter, der har lysten, arbejdsiver og talent vil på et tidspunkt blive fanget ind i DBSF’s talentsystem, hvor de
formentlig første gang støder på en DBSF-træner på
Storsamling på Sjælland eller i Jylland-Fyn. Når talentet igennem et stykke tid er dyrket her, er næste
skridt Kraftcenter og/eller DBSF’s bruttohold, hvor
sidstnævnte giver adgang til ungdomslandsholdets
træninger.
Uanset hvilket niveau, vi er på i talentsystemet, er
de personlige ressourcer meget vigtige. Forholdet
mellem skytte og træner er ofte det, der gør hele
forskellen for en positiv udvikling. DBSF arbejder for,
at vores trænere har samme indgangsvinkel til det at
træne. Det er det samme, man ofte kalder ”den
røde tråd”. Tråden findes i dag, men den kan blive
meget mere rød, forstået på den måde, at vi trænger til en opdatering af vores træneruddannelse og
trænermateriale. Det er heldigvis på programmet for
i år, da vi med et kommende aldersrelateret (ATK)materiale får chancen for at gå vores talentarbejde
efter for at se, hvad vi kan gøre bedre.
Toppen af udviklingen
Ud fra de forudsætninger, der findes i dag, formår
dansk bueskydning at lave talentarbejde på et flot
niveau. På compoundsiden popper der hvert år nye
talenter op, der har potentiale til at begå sig på et
internationalt højt niveau. For recurve er vejen noget
længere mod den internationale scene. Det tager typisk en del flere træningstimer over længere tid at
nå dertil, men 2011 har igen vist, at med den rette
indstilling, flid, dygtighed og den rette hjælp kan det
lade sig gøre.
Stephan Hansens VM-guld, VM-bronze til compound mixhold (Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen) og endnu en VM-bronze til herrehold (Stephan
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Hansen, Simon Mikkelsen og Peter Sigil) – alle medaljer i kadetrækken – er flotte højdepunkter for talenterne og hele strukturen bag de fine resultater.
Det samme gør sig gældende med blandt andet recurve dameholdets kvalifikation til OL. Det var et
meget ungt hold (under VM 2011 var Maja Jager 19
år, Carina Christiansen 20 år og Louise Laursen 23
år), der slog til.
Et talent lærer nyt
De nævnte skytter er nogle af de tydeligste produkter af en langvarig talentudvikling, og der er flere
andre skytter, der kan være på vej til at blive ligeså
tydelige. I DBSF hersker der en kultur, hvor skytter er
ivrige efter at lære nyt. Netop det at tilegne sig ny
viden er yderst vigtigt. Det bliver ofte diskuteret,
hvad der kendetegner et ”talent”, og der er mange
definitioner. Én beskrivelse af et talent er, at et talent
er en udøver, der formår at lære nyt. Sagt på en
anden måde: Et talent er ikke bundet op på alder,
men det er snarere væsentligt, hvad en sportsudøver
formår at tilegne sig af viden. Man kan altså godt
være senior og samtidig være et talent. Tager vi den
fortolkning af, hvad et talent er, for gode varer, så er
vi tilbage ved trænerne. De er altså yderst vigtige for
et talents udvikling, fordi det er typisk fra træneren,
at en skytte får sin nye viden om teknik, mental træning, fysisk træning med meget mere. For at have en
perspektivrig talentudvikling, skal vi tilsvarende have
en god udvikling på trænersiden. Jo bredere et trænergrundlag, vi har at vælge imellem, jo bedre produkt ender vi ud med.
Det er de færreste skytter, der har den samme
træner gennem mange år, og det er godt for de fleste. Alle trænere byder ind med noget forskelligt, og
de guider på den måde en skytte fremad. Det udfordrer skytten, og det rykker skytten et skridt videre.
Naturligvis er der også eksempler på, at en træner
og skytte ikke kan samarbejde, og så kan udviklingen gå helt i stå. Det hører heldigvis til sjældenhederne. Sker det alligevel, vil en skytte stå stærkere,
hvis han/hun ved, at der er andre trænere at læne
sig op af. Det er blot en af de vigtige grunde til, at
DBSF’s røde tråd også konstant skal udfordres og udvikles.

Niels Dall (tv.) og Martin Damsbo (th.) var i 2010-2011
ansvarlige ungdomslandstrænere for henholdsvis
recurve og compound.

Torben Johannessen har været en del af
trænerteamet for compound ungdomslandshold i
flere år.

Martin Damsbo, ungdomslandstræner
for compound i 2011
Det mest positive i 2011 har helt sikkert været at se
de unge udvikle sig. Især dem der har taget tingene
til sig og at se, hvordan de får større glæde ved
deres egen skydning, fordi de bliver mere selvstændige omkring deres egen teknik og udstyr. Det er tydeligt, at de skytter, der er mest seriøse med de ting, vi
giver dem at arbejde med, det er dem, der står stærkest. Og så var det selvfølgelig kronen på værket
med de titler, der er kom ind i løbet af sæsonen.
Omvendt er det en stor udfordring, at DBSF’s budget ikke tillader alt det, vi gerne vil med de unge. Vi
vil for eksempel gerne sende ungdommen ud og
rejse, få erfaring, tage medaljer med mere uden, det
skal koste dem en masse penge (red.: Ungdomsskytter på landsholdsopgaver har delvis eller hel brugerbetaling).
Jeg forventer, at der i 2012 vil blive endnu mere
seriøsitet hos de unge, og at alle de ungdomsskytter,
der vil blive satset på, er klar på at give sig 200% for
at udvikle sig selv i deres vej mod verdenselite

ninger til skytterne, og jeg var spændt på at se, om
de kunne leve op til dem. Stephan Hansen leverede,
hvad jeg have håbet og troet på hjemme fra, men
det var nok mere den bronze medalje, vi fik med
hjem i herrehold compound kadet, der glædede mig
mest. Undervejs præsterede holdet langt fra, hvad
de kunne skyde, og jeg satsede som træner, og holdet greb udfordringen. Det bar frugt, og det var en
fed oplevelse.
Det er en balancegang at konstatere, at der er
nogen skytter, der indimellem ikke har de samme
ambitioner, som jeg har på deres vegne. Det kan
også være svært at arbejde med skytter, hvis forældre mener, at de ved bedre end mig som træner.
Jeg håber, at man bremser lidt op for de unge og
deres forældre, da jeg ser mange gange, at nogle
kommer med ud på landsholdsrejser, og flere af dem
faktisk ikke er helt klar til det. Der må vi som trænere og DBSF have mod nok til at sige fra. Der er
mange stævner i Tyskland, Sverige, Norge, England
og Holland, som det vil være godt for vores talenter
at deltage i for at samle erfaring uden, at det koster
en formue. Det håber jeg, der er mange der vil gøre
i 2012.

Torben Johannessen, træner for
compound ved ungdoms-VM 2011:
Den mest positive oplevelse er uden tvivl ungdoms
VM i Polen. Inden afrejsen havde jeg nogle forvent-
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Mads Juul Krogshede, compoundtræner
for storsamling Jylland-Fyn
Jeg synes for det meste, man bliver mødt med entusiasme for sporten og villighed til at blive bedre.
Samtidig synes jeg også, de unge har gå på mod og
sætter sig yderst sjældent imod programmets indhold til træningssamlinger.
De mange skytter til en storsamling kommer med
meget forskellige skydetekniske baggrunde, hvilket
både gør det svært at træne dem, men ikke mindst
er det svært for de unge at holde fast ved ny teknik,
når de kommer hjem i egen klub, da deres klubtræner har en anden opfattelse af teknikken. Samtidig
kan træningsmoralen hos de unge compoundskytter
være mangelfuld.
Derfor håber jeg, at at vi begynder at arbejde os
imod en mere fællesforståelse for skydeteknik og en
fælles fremgangsmåde for nye skytter ude i klubberne.

Bjarne Laursen, recurvetræner på
storsamling Jylland-Fyn
Jeg er blevet overrasket over, hvor gode teknikere
der egentlig eksisterer allerede som FITA-kadet eller
junior. Det er skytter, der bør kræses om, og som
kan blive rigtig gode. Alle er villige til at gøre en indsats for deres personlige udvikling men også for et
hold. Jeg er også imponeret over den personlige positive respons, jeg får fra skytter, træner/forældre.
Det er rart at vide jeg kan gøre en forskel for andre.
Nogle skytter mangler disciplin med hensyn til opførelse. En skytte i denne gruppe skal for mig være
aktiv skydende under hele samlingen, på så seriøst
plan som muligt – naturligvis med forbehold for
hvad de fysisk og mentalt kan holde til. Her er nok
et punkt vi (trænere/ansvarlige) skal arbejde med hos
skytterne, udover den normale skydeteknik, bueudstyr, styrketræning og mentaltræning.

DBSF øger
kommunikationen
Nu finder du også DBSF på Facebook. Her kan du
finde historier og nyheder, der relaterer sig til dansk
bueskydning. Formålet med DBSF på Facebook er
ikke at erstatte forbundets normale hjemmeside,
men Facebook giver nogle muligheder for at profilere forbundets medlemmer på en ny måde. Facebook
åbner også op for, at medlemmer og andre kan
kommunikere med DBSF via Facebook-profilen. Du
kan for eksempel lægge billeder eller kommentarer
ud fra et stævne, et arrangement eller en træning.
Du behøver ikke selv at være medlem af Facebook
for at kunne læse DBSF’s side her. Alt du skal gøre,
er at bruge indgangen til Facebook fra www.dbsf.dk.
Du kan også gå til DBSF’s Facebook-side ved at søge
efter ”Dansk Bueskytteforbund” på Facebook eller
taste www.facebook.com/Dansk.Bueskytteforbund i
din webbrowser.
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DBSF skifter ud
på ungdomstrænerposterne
I to sæsoner har Niels Dall og Martin Damsbo haft ansvaret for
ungdomslandsskytterne. Den æra er slut for denne gang. Ind på scenen
træder i stedet Bo Steimann og Kasper Hovgaard, der begge har erfaring
med sig fra egne karrierer som aktive og som trænere.

Fælles for Niels Dall og Martin Damsbo er, at de i
2012 skal fokusere mere på deres egne karrierer, end
det var muligt i 2011. De skal simpelthen bruge
mere tid på egen træning og rejser, og DBSF’s sportslige ledelse er derfor i fuld enighed med Dall og
Damsbo kommet til den konklusion, at andre kræfter skal tage over på trænerposterne. For recurve bliver det Bo Steimann, der selv har en tid som aktiv
bag sig. Han var i flere år tilknyttet EC i Aarhus, og
har deltaget på træningslejre hos Coach Kim og i
flere internationale turneringer med landsholdet.
Han har også tidligere været talenttræner for DBSF.
For compound er det Kasper Hovgaard, der tager
over. Han har også været aktiv på højeste niveau, og
han deltog senest på det danske landshold ved VM i
Korea i 2009. For både Bo og Kasper gælder det, at
de som aktive begge var produkter af DBSF’s talentudvikling, som de nu selv får medansvar for.
DBSF vil gerne sige en stor tak til Niels Dall og
Martin Damsbo for den flotte indsats, I leveret. På de
foregående sider her i BUESKYDNING har du kunne

læse lidt om vores talentarbejdet i DBSF. Niels og
Martin har fra dag 1 udfordret og stillet krav til vores
røde tråd. Det har de gjort, fordi de stiller store krav
til sig selv og de skytter, de træner. De vil have det
bedste – det samme som DBSF.
Under de økonomiske forudsætninger, der er til
stede for ungdomslandsholdet, er de lykkedes med
at skabe den bedst mulige udvikling. De har begge
været meget fleksible og imødekommende, og de
har bragt ny viden og ærgerrighed ind i arbejdet.
Det smitter af, og det er dejligt at se, at vores ungdomsskytter til stadighed blomstrer.
Niels Dall og Martin Damsbo har fået assistance
fra især Johan Weiss (recurve) og Torben Johannessen (compound) undervejs, og dem skal også lyde en
tak til dem. DBSF håber, at vi kommer til at se jer alle
på trænerfronten igen.
Rolf Lind,
Formand DBSF
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Kan man skyde genvej til succes? Nørderne Emil og Kåre Nielsen fra DR Ramasjang har opfundet en automatisk
pilekanon, der ved hjælp af lufttryk kan fyre pilene af sted mod skiven. Med den tager de kampen op mod Maja
Jager. Foto: Allan B. Grønkjær

DR sætter fokus på
bueskydning
DR Ramasjang åbner op for bueskydning. I januar var programmet
”Ugen på Ramasjang” på besøg i Randers Bueskyttelaug, hvor de
unge skytter David og Valdemar fra Randers viste seerne, hvordan
bueskydning ser ud. I februar er det nørderne fra programmet ”Store
Nørd”, der tager kampen op mod en af landets bedste recurveskytter,
Maja Jager.

Valdemar og David fra Randers
Bueskyttelaug fortæller til
kameraet om bueskydning.
Foto: Frank Torndal

Tekst: Allan B. Grønkjær

I januar var DR Ramasjangs program ”Ugen på
Ramasjang” et smut forbi Randers Bueskyttelaug. De
ville gerne se, hvordan man skyder med bue, og til
det stillede Valdemar og og David fra Randers op.
David Torndal på 13 år skyder med compound, og
han synes, det var rigtig fedt at være med til.
– Det var sjovt at være med til det. Der var så
mange spørgsmål, og det var sjovt. Vi blev filmet og
lige pludselig kom der et spørgsmål.
David Torndal har været bueskytte i fire år og han
er regerende Danmarksmester herre mini. Han håber,
at udsendelsen på Ramasjang kan være med til at
lokke flere børn og unge til bueskydning i Randers
Bueskyttelaug.
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– Det er god reklame for Randers Bueskyttelaug.
Der er flere i skolen, der har sagt: Er det dig fra
Ramasjang?
Nørder i kamp
DR har også sat bueskydning på programfladen i et
andet program. TV-stationen sender i foråret 2012
en række ”Store Nørd” programmer i samarbejde
sporten. Programrækken er kommet i stand ved
hjælp af DIF og Team Danmarks ønske om gøre OL
relevant og interessant for børn og unge. Den målgruppe læser ikke aviser, og de ser ikke de traditionelle sportsudsendelser, hvor OL jo ellers fylder
meget. Det er derfor en fantastisk mulighed, at sam-

arbejdet med DR er blevet muligt. ”Store Nørd” er et
af DR’s mest sete børne- og ungdomsprogrammer.
DR’s Store Nørd flade er et prisvindende og meget
populært program, som er stationens flagskib indenfor biologi, fysik og videnskabsformidling til landets
børn og unge – og samtidig har programmet en
meget levende og populær web-flade, hvor programmerne lever videre. Men vigtigst af alt – Store
Nørd er en flade, der rammer fuldstændigt plet i forhold til at gøre OL interessant og nærværende for
børn og unge mellem 8 og 12-13 år.
Grundidéen i OL-konceptet er, at de to nørder
– brødrene Kåre og Emil Nielsen – i hver udsendelse
møder én eller flere potentielle OL-atleter – hører om

deres sport, deres forberedelser – og hvad det kræver at blive god i netop den disciplin. Modsat ”normale” sportsindslag, så vil nørderne være meget interesserede i den teknisk fascinerende del af atleternes træning, deres egen nørdede måder at træne på
og så videre. Herefter går Kåre og Emil “hjem i
værkstedet” og bygger eller opfinder noget, der skal
gøre dem lige så gode som OL-atleterne – og så dyster de til sidst med den potentielle OL-atlet.
Hvem der vinder den kamp – nørderne eller Maja
Jager – må du se i tv eller på nettet. Programmet
sendes den 21. februar klokken 18.50. Herefter findes programmet også på nørdernes hjemmeside:
www.dr.dk/ramasjang/noerd.
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TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF
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Senior og Masters
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Nordisk dommerseminar 2011
I slutningen af 2011 fandt det 2. andet fælles nordiske dommermøde
sted. Forhistorien er, at i 2009 blev det på et fælles nordisk møde
mellem formændene i de nordiske lande besluttet, at der skulle
afholdes et fælles dommerseminar for nordiske dommere. Seminariet
blev tilrettelagt og afholdt i Idrættens Hus i Brøndby samme år.
Tekst: Klaus Lykkebæk. Foto: Flemming Knudsen

Programmet for det to-dages seminari så sådan ud:
Lørdag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.30
10:45
11.15
11.30

–
–
–
–

10.45
11.15
11.45
12.15

Kl. 12:15 – 13.00
Kl. 13:00 – 13.45
Kl. 13:45 – 16.45

Seminariet i 2009 var en succes, og det betød, at de
nordiske forbund besluttede at afholde endnu et seminar i efteråret 2011. Af praktiske hensyn blev
seminariet endnu engang afholdt i Brøndby. I dagene
19.-20. november 2011 deltog således 15 dommere
fra henholdsvis Norge, Sverige Færøerne og Danmark.
Tilrettelæggelsen af seminariet stod Klaus Lykkebæk for. Det var aftalt, at hvert land skulle bidrage
med punkter til dagsordnen. Fra Norge var det Morten Wilmann, fra Sverige Peter Holt, fra Færøerne
Schandorff Vang og fra Danmark Klaus Lykkebæk,
der bød ind med udfordringer til deltagerne. Formålet med dommerseminaret er at højne den nordiske
dommerstandard og give nye potentielle kontinentale dommere et indblik i, hvad det vil sige at være
kontinental/international dommer.
Det var på forhånd aftalt, at både mundtlig og
skriftlig kommunikation skulle foregå på landets eget
sprog, således det ikke var en forudsætning, at deltagerne kunne læse og tale engelsk. Der var mange
punkter på dagsordnen herunder dommerfilosofi, erfaringer fra internationale dommere, ny struktur for
den kommende revision af World Archery-lovene,
(når de bliver vedtaget, skal det implementeres i det
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danske lovkompleks). Dommerens opgaver og en
gennemgang af dommeruddannelserne i de forskel
lige lande blev ligeledes diskuteret.
Det største af punkterne, som blev opdelt i en
masse mindre seancer, var løsning af en række cases.
Til lejligheden havde Klaus Lykkebæk oversat 60
cases fra engelsk til dansk, så de nordiske dommere
nemmere skulle kunne læse casene. Det blev til en
masse gode diskussioner, der forgrenede sig langt
ind i nye problematikker, hvilket også var meningen.
Deltagerne fik ad en række omgange 5-7 cases til
diskussion, hvorefter de efterfølgende blev diskuteret
i plenum.
At alle casene var blevet oversat var måske lidt
spild af tid. En række deltagere ønskede at de hel
lere havde været i den engelske version. Det er et af
de punkter, der kommer med i evalueringen, som
danner grundlag for, om de nordiske lande igen skal
afholde et fælles dommerseminar i 2013.
Deltagerne ytrede efter seminariet, at det havde
været lærerigt, og man ønskede, at der blev lavet et
nyt engang i 2013. Det skal dog endnu engang
tages op til diskussion blandt formændene, om forbundene vil fortsætte med det fællesnordiske sprog
eller overgå til engelsk.

Kl. 16.45 – 17.00
Kl. 16.45 – 17.15
Kl. 17.15 – 18.15
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

18.30
19.30
20.30
21.30

– 19.30
– 20.30
– 21.30
- ??

Præsentation af deltagere / weekendens program
Dommerfilosofi - det vigtigste for dommerne både nationalt og internationalt
Dommeren som en del af showet
Erfaringer fra nye internationale dommere. Illustreret med billeder.
Hvad er anderledes i forhold til den nationale dommergerning.
Herunder spørgsmål fra nationale dommere
Frokost i Idrættens Hus, Brøndby og evt. indkvartering
WA-lovene bliver til stadighed ændret. Denne gang dog mere i strukturopbygning
end egentlige ændringer. Morten vil give en indføring i den nye struktur
Cases fra de enkelte lande.
Klaus medbringer en større samling af cases til diskussion
Indkvartering for dem der ikke har nået det.
Dommerens opgaver
Dommeruddannelse og efterfølgende træning af dommere i de nordiske lande.
Hvordan gør vi hver især. Hvert land giver en kort introduktion, herefter
åben diskussion / debat om emnet
Aftensmad
Praktiske øvelser herunder pileværdier på tripelskiver
Spørgsmål og cases
Socialt samvær

Søndag
Kl. 08:00 – 08.45
Kl. 08:45 – 09.45
Kl. 09.45 – 10.15

Kl. 10.15 – 11.00
Kl. 11.00 – 11.15
Kl. 11.15 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl.13.00 – 15.00
Kl. 15.00 – 16.00
Kl. 16.00

Morgenmad
Olympisk runde og matchskydning. Herunder holdskydning.
Praktiske øvelser og evt. cases.
3D som ny FITA-disciplin. Erfaringer fra EM og VM i 3D
Herunder buetypen instinktiv bue som benyttes ved disse mesterskaber.
Hvert land gennemgår hvordan deres egne lands regler er. Tillader man trænere
og ledere at gå med rundt på banen. Cases i 3D og Arrowhead.
Erfaring med de nye compoundregler. Diskussion / debat Evt. med cases
Kaffe
Caseopgaver
Frokost
Caseopgaver praktiske øvelser evt. opsamling fra de 2 runder.
Evaluering af seminariet.
Afrejse
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Storsamling
for ikke-sigte skytter

Er i klar til at blive kildet under hagen?
Sådan indledte træner HC Rossau fra Hillerød den 4. storsamling
for non-sight archers. De 19 unge skytter, primært fra Sjælland
og en enkelt fra Aalborg, lytter interesseret til præsentationen af
storsamlingsprogrammet.
Tekst: Jeanette Jensen, Sorø Bueskyttelaug
Der blev arbejdet koncentreret af alle til storsamlingen. Foto: Jeanette Jensen

– På denne samling vil vi ”kilde jer”, give jer mulighed for at få jeres bueudstyr tjekket, og fortælle
mere om bacis skills, forsætter HC Rossau smilende.
Kort efter er de deltagende skytter i gang med
træningen i Sorø Bueskyttelaugs dejlige, indendørs
træningsokaler under Sorø-hallen. Der bliver taget
video af flere af skytterne af Tom Heneberg fra Helsinge, som er en af trænerne.
Linda og Sven Åge Vilhelmsen - begge fra Roskilde
Bueskyttelaug - har travlt med at vurdere skydestil.
– Jeg ser meget på deres kropsholdning, da det er
en væsentlig faktor for udviklingen af en god skydestil, siger Linda, som for første gang er træner på
disse samlinger.
Fredag aften byder på lækker, fælles aftensmad,
bestående af clubsandwiches med kylling og karrydressing, og grønt eller frikadellesandwich med rødkål.
Fællesskab
– Det er vigtigt at styrke sammenholdet blandt
skytterne, og derfor har vi denne gang valgt at arrangere fællesspisning til aften og overnatning fra
fredag til lørdag, fortæller Jeanette Jensen fra Sorø,
som er en af initiativtagerne til disse samlinger.
Til denne samling er der kommet mange nye del-
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tagere, og det glæder alle trænerne og intiativtagerne bag disse samlinger.
– Et af vores mål for 2012 er at øge antallet af
nye skytter til samlingerne fra hele landet, siger Jeanette Jensen.
Initiativgruppen vil derfor gerne besøge klubber
rundt i landet, som ønsker at vide mere om nonsight archery.
Fredag aften sluttede af med skydning på spillekort, en lille sjov leg samt hygge i klublokalerne. Alle
deltagerne sov på madrasser i en lille sportshal i tilknytning til Sorø Bueskyttelaugs træningslokaler.
Tidlig start
Efter fælles morgenmad lørdag morgen med frisk
morgenbrød og andre lækkerier var de første skytter
allerede på skydelinien inden klokken 8. Formiddagens program bød på to træningsmuligheder således, at de skytter, der tidligere havde deltaget på
samlingerne, kunne forsætte med at skyde, og alle
nye skytter blev præsenteret for bacis skills.
– Teknik og mange af grundelementerne fra bacis
skills bliver brugt som udgangspunkt for træning af
ikke-sigteskytterne”, siger Tom Heneberg
Imens øver skytterne sig i at finde det rigtige ankerpunkt og i optræk med tykke træningselastikker.

Begejstring
– Jeg vidste ikke, at man kunne træne teknik uden
sin bue, siger Joakim smilende.
Det er hans først deltagelse på samlingen for nonsigth archers, og han er meget begejstret.
De mange videosekvenser med deltagerne bliver
brugt i forbindelse med træning og forståelse af
bacis skills.
– Det er lærerigt, at man kan se sig selv skyde i
langsom gengivelse, og samtidig få feedback på sin
teknik, siger Nicolas, som er en af de mere rutinerede skytter på samlingen.
Flere af skytterne fik med hjælp fra HC Rossau,
tjekket deres udstyr. Der blev rettet nockpunkter og
mange lærte om strengehøjde på deres buer. Han
forklarer også, at mange af skytterne har pile, som
ikke passer til deres behov, og derfor vil vi bruge
mere tid på pile til næste samling.
Barbueskytter fik lørdag mulighed for, at blive trænet af Torben Cramer, som er en af de eksterne trænere, som initiavtivgruppen er glade for støtter disse
samlingerne.

således, at de kan bidrage med deres viden, fortæller
Jeanette Jensen.
Efter frokost skulle alle en tur ud i den friske luft,
hvor der blandt andet blev spillet fodbold, og resten
af lørdag eftermiddag skulle alle skyde 30 pile på
FITA 40 skiver. Resultaterne blev noteret, og vil
danne bagrund for en vurdering af skytternes løbende udvikling. Der blev selvfølgelig også fundet en
vinder for begge buetyper.
Dagen sluttede med en opsamling og evaluering
af samlingen. Her gav deltagerne udtryk for, at de
havde lært en masse, og at de alle havde fået noget,
de kunne træne videre med i deres egen klub. Der
kom ønsker til næste samling som er i april, hvor der
blandt andet er fokus på 3D-skydning og korrekte
pile til skytterne.
Har du lyst til at videre mere om non-sight archery
og arbejdet med udvikling af unge ikke-sigtekytter,
er du velkommen til at kontakte Jeanette Jensen,
Sorø Bueskyttelaug.

Konstant evaluering
– Vi vil gerne benytte os af at kunne invitere forskellige trænere og andre til at deltage i samlingerne
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30 år

Målret din støtte
– DBSF Erhvervsklub

Jægersborg Dyrehave ved Raadvad Kro
30 mål 3-D dyr

Søndag den 25. marts 2012
TK 9.30

Start 10.00 (Husk sommertid begynder!)
Klasse 1: Compound
Klasse 2: Recurve
Klasse 3a: Barbue (stringwalking tilladt)
Klasse 3b: Barbue instinktiv (1 finger over, 2 under)
Klasse 4: Langbue
Klasse 5: Buejæger (se lovkomplekset)(10.51.1)
Max. 1 pil ( DBSF-3D regler af april 2011). – Ungdom 2 pile.
Points:((11)-10-8-5)(7-5-2)

Betegnelse	
Senior	
Fita-Junior	
Fita-Kadet	
Kadet	
	mini	
Mikro	

Alder	
>21
18-20
16-17
14-15
12-13
<11

Kr.
150
150
100
50
50
50

Tilmelding:
Torben Eskildsen - Tværbommen 11- 2820 Gentofte. Tlf. 39657277
Email: dyrehaverunden@gmail.com
Tilmeldingsfrist:
senest onsdag den 14. marts 2012
Tilmelding er bindende!
BEMÆRK: Tilmeld via telefon eller mail, selvom du betaler via netbank!!!
Betaling: via netbank - Reg. 1551 konto 10586356
Husk at skrive: Navn- Klub- Klasse.
Meget undtagelsesvis kan betaling finde sted i skoven!
OBS: Børnepatruljer bliver dannet.
Stævnet vil være dommergodkendt.
PS: Camouflagetøj ikke tilladt jvf. lovkomplekset 2.6.8, pga sikkerhedsårsager.
Vel mødt i skoven!

Lyngby Bueskyttelaug

DBSF starter en erhvervsklub, hvor en sponsor selv kan være med til at bestemme, hvad han vil støtte. Vores mål er at få sponsorstøtte på alle niveauer
for at nå vores og skytternes mål og drømme. Derfor har vi brug for din støtte.
Målet med DBSF Erhvervsklub er at skaffe midler til vores forbundsarbejde
med talenter og elite. Det er muligt at støtte på forskellige måder, og du kan
være med til at bestemme, hvor din støtte skal gå hen.
Lad os se på nogle eksempler:
En virksomhed ønsker at støtte vores talenter på ungdomslandsholdet, så virksomheden tegner et sponsorat på en eller flere ungdomslandsholdssamlinger.
Sponsorstøtten er med til at dække udgifterne til samlingen (trænerløn, slidtage, mad med mere).
•
En virksomhed kan få sit navn og logo på samlingen, og sponsoren vil
vide, at den har gjort en stor forskel for den fortsatte talentudvikling i dansk
bueskydning.
•
En virksomhed eller en person ønsker at støtte en eller flere skytter til en
træningslejr eller til et internationalt stævne, hvor der er hel eller delvis brugerbetaling. Sponsoren kan være med til at bringe brugerbetalingen ned
for skytten.
•
En virksomhed ønsker at profilere sig til DBSF’s mesterskaber – de danske
mesterskaber i bueskydning, så virksomheden tegner et sponsorat på et
eller flere DM’er. Sponsorstøtten er med til at dække forbundets udgifter
til DM. En sponsor kan få sit navn og logo vist i forbindelse med DM.
Sponsorstøtten vil være med til at øge mulighederne for at støtte dansk
bueskydning.
Mulighederne er mange, og vi vil gerne tage en drøftelse med interesserede.
Er du interesseret i at høre mere, så kontakt DBSF Sponsoransvarlig Jan Jager:
21677297 og kaersbo@get2net.dk eller Sportschef Allan Bennich Grønkjær:
41813171 og sportschef@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

STÆVNEkalenderen

Nekrologer

FEBRUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
4.
5.
5.-9.
11.
12.
18.-19.
18.-19.
18.-19.
24.-26.
25.
25.-26.

Farvel til en god ven
Hans Hansson “Hasse” er død
Nyheden om Hasses alt for tidlige død kom desværre
ikke bag på mig. Hasse blev alvorligt syg, og måtte
til sidst bukke under. Det gør ikke savnet af ham
mindre, men den seneste tid har jeg tænkt tilbage
på tiden, hvor jeg mødte ham og til i dag.
Jeg har kendt Hasse siden noget, der ligner 1988.
Hasse var en af de personligheder, der allerede dengang gjorde bueskydning til noget specielt. Hasse levede sammen med Birthe, og de to har i den grad
åbnet deres hjerte og hjem for alle.
Jeg kender flere unge knægte (i dag voksne mennesker), som havde deres andet hjem hos Birthe og
Hasse. Mange unge som ældre skytter har fået
megen hjælp til deres bueskydning af Hasse. Hasse
skød selvfølgelig selv med bue og pil, men det, der
drev ham, var at hjælpe andre. Hvis nogen skulle
have betegnelsen ildsjæl, var det Hasse. Helt tilbage
fra da jeg startede med bueskydning, har jeg kendt
Hasse, som den der sidder tilbage med det kølige
overblik, selv i pressede situationer.
Sidst i firserne og starten af halvfemserne, var jeg
selv på toppen af min bueskydning. Hasse har været
en uvurderlig støtte for mig og har givet mig ikke
bare mange, men virkelige mange gode råd og tips,
og jeg kan takke Hasse for at hjælpe mig til mit
europamesterskab samt min paraolympiske guldmedalje.
Jeg er ikke kommet i samme klub som Hasse, på
grund af min bopæl, men jeg har fra rigtig mange
mennesker fået indtrykket af, at Hasse selv kom med
sin bue, pakkede ud, gjorde klar til at skyde, men i
sidste øjeblik givet sig til at hjælpe andre i stedet.
Utrætteligt har Hasse trods sit handicap hjulpet den
ene efter den anden skytte med skydningen, hjulpet
sin egen og andre klubber med at arrangere både
det ene og det andet.
Hasse har altid, og jeg mener virkelig altid, fået
sådan en som mig til at føle sig velkommen i dansk
bueskydning. Med sit helt specielle blik i øjet, har
Hasse altid kunnet give mig den støtte og opbakning, der skulle til for at gøre det godt ved de stævner, hvor det virkelig gælder.
Det er klart et stort tab for os alle, at Hasse er
revet bort fra os. De, af jer der læser dette, og som
kendte Hasse, kan sikkert kun give mig ret.
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[Klik ind på www.dbsf.dk og få flere detaljer]

Hillerød
Hillerød
Las Vegas, USA
Lyngby
Esbjerg
Taastrup
Aalborg
Præstø
Kongskilde
Viby Hallerne, Viby
Rønne

Hillerød Bskl.
Hillerød Bskl.
FITA
Lyngby Bskl.
Viking
DBSF
DBSF
DBSF
Region Øst
Aarhus Bskl.
DBSF

Ungdomsturneringen – FITA Stævne
FITA 18/12/8 m – Frederiksborgpokalen
VM Inde
Ungdomsturneringen – Finalestævne
JM Inde
Ungdomslandsholdssamling – Compound
Ungdomslandsholdssamling – Recurve
Trin 2 kursus
Weekend lejr
Aarhus Archery Cup Indoor 2012
Trin 2 kursus

MARTS

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
3.
Aalborg
3.
Lyngby
10.-11.
Taastrup Idræts Haller
17-18.
Arena Midt, Kjellerup
18.
Kongskilde
24.-25.		
25.
Jægersborg /Raadvad Kro
31.
Scandic, Odense
31.-1. april		

Aalborg Bskl.
Lyngby Bskl.
TIK
Aarhus og Silkeborg
Diverse
DBSF
Lyngby Bskl.
DBSF
DBSF

Ungdomsstævne – 8 og 12 m
SM Ungdom – FITA Stævne
DM Senior
DM Ungdom
Kongskilde Jagten – 3D stævne
Ungdomslandsholdssamling – Recurve
Dyrehaverunden
Dommermøde
Ungdomslandsholdssamling – Compound

APRIL

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

Mikkel Johansen ses til højre i
billedet. Foto: Kaj Frandsen

Et alt for tidligt farvel
Den 31. december 2011 blev Mikkel Johansen kort
efter sin 21. års fødselsdag pludselig taget fra sin familie, venner, kammerater og dansk bueskydning.
Trods sin unge alder var Mikkel et kendt ansigt af
mange i DBSF. Altid smilede og opbakkende. Han
startede i Randers Bueskyttelaug i 1988, og siden da
har han været fast inventar på klubbens baner ligegyldig vind og vejr eller tidspunkt på dagen. Mikkel
har altid været trofast deltager ved de danske stævner og trods svingende resultater bevarede han altid
optimismen og lysten. Oftest kunne Mikkel underholde til selv de tungeste stævner med hans mange
nysgerrige spørgsmål og sjove bemærkninger.
I klubben var Mikkel altid hjælpsom og underholdende klubkammerat. Han var ikke bleg for at give
sin mening tilkende om stort og småt. Trods sit handicap kæmpede han alt, han kunne for at få tingene
til at lykkedes. Det er der den største respekt for.

Æret være Hasses minde.

Mikkel, du vil være savnet. Ære være dit minde.

Jens Fudge med familie

Medlemmer i Randers Bueskyttelaug

1.
Esbjerg
Viking
6.
Haderslev
Haderslev Bskl.
10.-15.
Shanghai, Kina
World Archery
14.-15.
Aalborg
DBSF
				
15.
Hvidkær, Odense
DBSF
21.
Køge
DBSF
				
21.-22
Sorø
Sorø Bskl.
				
22.
Sorø
Sorø Bskl.
22.
Køge
Køge Bskl.

Vinterjagten 3D
3D 30 mål
WC 1
Iagttagelsesstævne
Senior/Ungdom – Recurve/Comp.
Forbundsmøde
Iagttagelsesstævne
Senior/Ungdom – Recurve/Comp.
Samling – Bar og langbue Ungdom
(Non-sight archer)
30 D – 30 mål
Dogmestævne – 70m/50m m. finaler

DBSFs BESTYRELSE
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

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

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

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

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

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

Best.medlem Jylland
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem_jylland@dbsf.dk
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”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 09:0012:00

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

Tlf. 74 44 26 36 / Fax. 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

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.

