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Alt hvad du skal bruge til dine pile:
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Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine
Spidser i stål og messing
Fjerfaner i 17 forskellige former
Rådgivning om valg af pile-spine og vægt
Forsendelse til hele landet

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

www.langbue.dk • Tlf. 57 83 17 26 • mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø
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®

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

gimli-store.dk
- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker spidser - stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter sigtenåle - altid gode tilbud - armbeskytter - bueben - strengemåler nocktænger - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks - plunger - pilehylder
- clicker - pilekogger - bueopspænder - compoundbuer - ansigter - kisser nocker - træningsbånd - peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv
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Foråret er kommet

VI KAN LÆRE AF ELITEN
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I skrivende stund står solen højt på himlen og varsler,
at foråret er kommet. De seneste måneders mørke og
kolde temperaturer afløses af længere dage og mere
varme. Det bringer smilet frem. Denne tid af året
betyder for bueskytter, at de snart skal gøre klar til at
skyde udenfor. Først skal DBSF i samarbejde med henholdsvis TIK og klubberne i Aarhus og Silkeborg
afvikle senior og ungdoms-DM indendørs. Det bliver
meget interessant at se, hvem der lukker indendørssæsonen bedst ned for denne gang.
BUESKYDNING bringer i dette nummer forskellige
historier, der giver stof til eftertanke for aktive på og
uden for banen. Du kan læse om indtryk fra VM m.m.
i Las Vegas, USA, et nyt informationsværktøj fra Anti
Doping Danmark, lettere procedure for stævnetilmelding (for dem af os, der er vant til at bruge Internet
tet), et dyk i OL-arkiverne med mere.

SKO, SKYDNING, SIKKERHED 
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God læselyst!
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Idrættens Hus
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E-mail: dbsf@dbsf.dk
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kontoret et besøg – så ring og aftal nærmere med Helle.
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Vi kan lære
af eliten

I mange år har DBSF samarbejdet med Team Danmark. Det har givet en
masse viden til elitearbejdet, men det er også kommet
talentudviklingen til gode. Også gennem DBSF’s træneruddannelse siver
viden fra elitearbejdet ud i DBSF-systemet, og det kan være kommet
forbi dig. Et kommende eksempel er Aldersrelateret Træningskoncept
(ATK) i bueskydning, der lander i landets klubber i år.
Tekst: Allan B. Grønkjær

OL-bruttotruppen fra bueskydning og skydning satte hinanden stævne i efteråret 2011. De arbejder mod samme
mål: til OL 2012, og de har derfor mange erfaringer, de hver især kan dele ud af. På billedet er tre bueskytter
og tre skytter i gang med ”speed dating”, hvor de kort fortæller om dem selv og deres sportsgren.

BUE
OL er fire-fem måneder længere fremme i kalenderen, og alle danske idrætsforbund, der sigter mod
deltagelse i London i juli-august, arbejder på højtryk.
Det samme gør DBSF. Målet er at styrke skytternes
chancer for en god præstation. Skytterne får vejledning og træning af en række eksperter, men også
trænere og sportschef er på skolebænken.
De sidste to år har Team Danmark afholdt en serie
af landstræner- og sportschef seminarer som forberedelse til OL 2012. Formålet er at kaste ny viden ind
i de forskellige forbunds arbejde med eliteatleterne.
Derudover er deling af viden og erfaringer også et
meget vigtigt punkt på Team Danmarks seminarer.
Onsdag den 22. februar 2012 afholdt Team Danmark det sidste seminar inden OL, og på programmet var blandt andet det psykologiske element, som
er så uhyre vigtig for en sportsudøver. Atleten skal
vide, hvilke knapper han skal kunne tænde og slukke
for i hovedet for at få succes, men træneren og lederen skal også trænes. De skal også forstå, hvordan
de påvirker atleter psykologisk ved de ting, de siger
og gør. Faktisk spiller træneren og lederen så stor en
rolle undervejs i en turnering, at de kan være med til
at tippe atleten til den ene eller den anden side
alene på de kommentarer, de siger. De kan være
ment i allerbedste mening, men de kan opfattes
meget negativt. Derfor ønsker Team Danmark også
at klæde trænere og lederne på.
Dagbladet Politiken var på besøg ved seminariet,
og de beskrev den 24. februar en del af vidensdelingen således:
Tankerne skal trænes
De første par timer er gået, og inden Team Danmarks egne eksperter tager over, er der trængsel om
bordet med vand og kaffe. Snakken går i de ti minutters pause, inden Louise Sonne Schjellerup, der er
sportspsykologisk konsulent, sætter ord – eller måske
snarere spørgsmålstegn ved, hvordan både atlet og
træner bliver bedst, når det gælder – set ud fra et
sportspsykologisk perspektiv. For det er ikke bare atleterne, der skal optimere deres præstation, det skal
trænerne også.
– Jeg har hørt trænere sige inden en konkurrence,
at vi må håbe på det bedste. At det både kan blive
en dreng og en pige, siger hun og lader sætningen
svæve i luften, mens hun kigger vantro rundt.
På den måde lader vi udøverne selv tage ansvar
for at komme i den rette mentale tilstand, og det er
altså ikke godt nok. Vi vil have dem over i den tilstand, hvor de er mentalt klar, der hvor vi øger sandsynligheden for, at det går godt. Og det skal I hjælpe
dem med, siger Louise Sonne Schjellerup.
Landstrænerne bliver bedt om at skrive ned, hvad
de gør for at sikre, at deres udøvere mentalt er på
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ALDERSRELATERET TRÆNING

Den mest opdaterede viden om bueskydning og
træning af børn og unge i sporten verden bliver
samlet i ATK Bueskydning. Udover træning af skytter,
vil ATK Bueskydning indeholde gode råd og
vejledninger for trænere og ledere. Her ses en mulig
forside af ATK Bueskydning, der bliver en bog på cirka
200 sider.

toppen. Og sportscheferne bliver bedt om at skrive
ned, hvad de gør, for at deres landstrænere præsterer optimalt. En koncentreret stilhed sænker sig over
lokalet, mens der noteres på blokken.
– Det kan godt være, at I som trænere ikke kan
vinde guldmedaljen for udøveren, men I skal i hvert
fald ikke ødelægge præstationen for dem. I må spørge jer selv, hvad I som træner kan gøre for at hjælpe
udøveren til at komme så langt som overhovedet
muligt. Nervøsiteten hos træneren kan være afgørende for, om det fungerer. Udøverne skal have
noget ud af jer, I skal have de ressourcer og strategier, der skal til, så udøveren har størst mulighed for at
formtoppe, siger Louise Sonne Schjellerup.
Peter Hansen er landstræner for 49’ersejlerne, og
han synes, udbyttet af landstrænermøderne er stort.
Det er ikke mere end et par uger siden, at to af hans
bedste sejlere pludselig indstillede karrieren pga.
manglende motivation, uagtet at de lå godt til i
kampen om at repræsentere Danmark ved OL. Og
det giver selvsagt stof til eftertanke om hans og
Dansk Sejlunions rolle i deres beslutning.
– Det er godt timede temaer. OL står for døren,
og det handler om at levere. Jeg tænker meget over
min rolle som landstræner, og jeg er meget bevidst
om, hvilke signaler jeg sender, så det her er med til
at skærpe mit fokus, siger Peter Hansen.
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Sko, skydning, sikkerhed
I forbindelse med udendørssæsonen har vi som dommere flere gange
tidligere stødt på skytter børn såvel som voksne, nye som rutinerede
iført sandaler.
Derfor skal vi opfordre klubberne til at informere
deres skytter om regler for brugen af fodtøj, da
udendørssæsonen er lige foran os. Det er af hensyn
til sikkerheden på banen, at reglerne er der. Husk at
reglen gælder for alle, der skal passere skydelinjen,
blandt andet hjælpere, forældre med flere.
Dommerne vil i fremtiden ikke give dispensation
for denne problemstilling, hvilket vil og kan komme
til at betyde, at skytter vil blive nægtet deltagelse i
stævnet, hvis de er i ført sandaler eller andre ikke
lukkede sko.
Der henvises til lovkomplekset 2.6 Påklædning ved
danske stævner.
2.6.1
Ved alle officielle skiveskydnings- og feltskydningsstævner skal DBSF’s bestemmelser
for reklamer og varemærker på beklædning og udstyr overholdes.
(Se artikel 5.3.2..).
2.6.2
Under konkurrencer kræves følgende påklædningsforskrifter overholdt:
• Damer skal være passende påklædt i nederdel,
buksenederdel, slacks eller shorts og bluse eller
overdel.
• Herrer skal bære benklæder eller shorts og skjorte/skydetrøje med lange eller korte ærmer.
• Shorts må ikke være kortere end til skyttens fingerspidser, når han/hun står med strakte arme og
fingre ned langs kroppen.
• Det er tilladt at bære sweater/cardigan.
• Træningsdragter, der er udleveret som holdpåklædning skal være tilladt.

2.6.3
Der må ikke forekomme nogen form for reklame på
beklædning som bæres af konkurrencedeltagere
eller officials under konkurrenceforløbet, bortset
fra, hvad der er tilladt i henhold til udtagelsesbestemmelserne (se artikel 5,3).
2.6.4
Lukket fodtøj skal bæres hele tiden under et stævne.
2.6.5
Deltageres registreringsnumre skal være anbragt på
skyttens pilekogger eller lår, så de er synlige fra ventelinien under skydningen.
2.6.6
I tilfælde af dårligt vejr ved udendørs stævner kan
stævnets dommere give tilladelse til, at skytterne benytter anden påklædning.
2.6.7
Deltager har tilladelse til at bære beklædning m.v.,
hvorpå der forekommer navn og/eller vedkommendes nationsnavn, -mærke, -flag eller -emblem uden
restriktioner med hensyn til disses størrelser.

Sommerskydning

2.6.8
FITA accepterer ikke camouflagetøj af sikkerhedsårsager.

Sommerskydning starter op sidst i april. Der bliver sendt invitation
ud til klubberne i slutningen af marts måned, og sommerskydning
vil blive annonceret på dbsf.dk.

Marts 2012
Dommerformanden

Når invitationen bliver sendt ud, vil portalen også blive åbnet for
tilmelding.

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
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Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Ren vinder
– et E-læringsprogram om antidoping
Anti Doping Danmark har lanceret et e-learning program om
antidoping-regler, rettigheder og meget mere til atleter, trænere,
ledere og støttepersonel.
Tekst og grafik: Anti Doping Danmark

Uddannelse og information er en meget vigtig del af
antidoping-indsatsen. Gennem e-læring kan alle de
danske atleter nu få en grundlæggende antidopinguddannelse, og det kan gøres, når det passer dem.
Danske atleter kan se frem til en ny interaktiv og
engagerende måde at erhverve sig grundlæggende
antidoping-information på. Programmet består af ni
udvalgte områder indenfor antidoping. WADA’s nye
lovgivning præciserer, at alle organisationer skal tilbyde atleter undervisning i emner som dopingkontrol-procedurer, helbredsmæssige konsekvenser ved
dopingbrug og regler for medicinsk dispensation
(TUE). Ren Vinder er en ny tilgang til viden om
antidoping, hvor videoer og interaktivitet supplerer
tilgængelig tekst. Atleten og træneren vil indgå direkte i historien og kan gennem forskellige spørgs-

mål og quizzer påvirke hovedpersonens valg.
Ren Vinder er uddannelse, når det passer den enkelte. Det eneste det kræver for at gennemføre Ren
Vinder er en computer og en internetforbindelse.
Dermed kan man blive opdateret på den viden om
antidoping, som er så vigtig at have, når man er
idrætsudøver, uanset om man er på farten, i udlandet eller derhjemme.
Ren Vinder kan tages ét modul af gangen. Samlet
set tager det omkring en time at gennemføre alle
moduler, men det er ikke nødvendigt at tage alle på
én gang. Programmet er et godt udgangspunkt for
antidoping-uddannelse, for eksempel i klubber eller
på skoler.
Gå ind på www.renvinder.dk

Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til
30 måls 3-D Jagtstævne søndag den 22. april 2012
Vores hyggelige og spændende 3-D stævne afholdes på
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø
Skydning og pointsystem efter 2 pile systemet:
(X=11)/10/8/5 og 7/5/2 point
Vi ønsker at fastholde bredden i 3D skydningen og introducerer
her også primitiv klassen, hvor det er et krav at der skydes med
hjemmelavet bue og pile af træ.
Der vil være salg af kaffe og the fra kl 8:30
Derudover vil vores bod tilbyde Randi’s lækre jægergryde.
Vanen tro vil der være masser af god kage til kaffen.
Sodavand kan købes hele dagen.
Øl vil kunne købes efter endt skydning.
Opvarmning 9.00-9.45 Forventet start kl.10.00
Pris og tilmelding:
Klubvis skriftlig tilmelding senest den 3. april til:
Jørgen I. Johansen på e-mail: grimlock@sol.dk
For sen tilmelding vil betyde dobbelt takst.
Senior/Junior kr. 150,00 – Børn kr. 75,00
Tilmeldingsgebyr bedes indsat på konto:
0573 – 11051472 (husk at skrive klubbens navn)
Hvis beløbet ikke er registreret inden den 10. april, vil dette blive
betragtet som sen tilmelding og extra gebyr afkrævet

Vel mødt
Sorø Bueskyttelaug
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Las Vegas – 3 i 1
I februar var der VM, Las Vegas Archery Festival og World Cup-finale
indendørs i Las Vegas, USA. Danmark havde deltagere med i alle
stævner. I alt var 11 skytter og en holdleder i USA i 11 dage.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Klaus Lykkebæk, holdleder i Las Vegas

Foto øverst side 10: Sådan ser det ud, når World
Archery afvikler finaler i VM indendørs anno 2012.
Foto nederst side 10: Deltagerne til Las Vegas rejste i
to hold. Det ene hold bestod af Klaus Lykkebæk,
Nicklas Friese og Mads Andersen, som skulle flyve via
Amsterdam, Holland. Deres fly ramte ind i en
snestorm, som betød, at de deres fly fra Amsterdam
til USA blev aflyst. De måtte derfor sove i lufthavnen i
Amsterdam sammen med cirka 800 andre strandede
flypassagerer.

Der er fuldt program i Las Vegas i februar. Et af
byens store hoteller satte rammen for først VM, så
World Cuppen Las Vegas Archery Festival og endelig
World Cup-finalen. Selve VM var et lukket stævne,
som kun de nationale forbund, der er medlem af
World Archery (WA – tidligere FITA), kan tilmelde
skytter til et VM. Det var også WA, der satte retningslinjerne for selve arrangementet, og det gav
alle deltagerne stor genkendelighed i forhold til regler med mere. For de skytter der har deltaget i et
WA-stævne tidligere naturligvis.
Las Vegas Archery Festival har mange år på bagen,
og det omtale som compoundskytternes OL. Det vil
sige, at det er den mest prestigefyldte turnering for
compoundskytter. Interessen for turneringen er
enorm, og der deltager typisk omkring 2.000 skytter
– fordelt i en række forskellige klasser.
Danmark stillede med i alt 11 skytter til både VM
og Las Vegas Archery Festival. Herfra klarede Louise
Laursen (recurve) fra TIK og Camilla Søemod (compound) Gladsaxe sig videre til World Cup-finalen. Til
denne er det kun de 16 bedste fra sæsonens indendørs World Cup, der går videre til finalen. Den samlede World Cup bestod af afdelinger i Singapore,
Nimes i Frankrig og så Las Vegas.
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Foto ovenover: Tre af de yngste deltagere på turen
til Las Vegas. Fra venstre mod højre ses 17-årige
Sarah Sönnichsen (compound), 16-årige Mads
Andersen (recurve) – begge TIK – og 16-årige Simon
Mikkelsen (compound) fra Lyngby. De fik præmier i Las
Vegas Archery Festival, da de endte som henholdsvis
nr. 2, nr. 1 og nr. 3 i deres klasser.

Det blev desværre ikke til medaljer for Danmark i
nogen af turneringerne, men undervejs viste skytterne flot skydning. Sarah Sönnichsen fra TIK vandt for
eksempel kvalifikationen i dame junior compound.
Turen var en af de længst mulige for landsholdsskytterne i løbet af en sæson. Den trak kræfter ud af
deltagerne, og enkelte var ramt af sygdom såsom
forkølelse og influenza undervejs. Alle kom dog hjem
med gode oplevelser.
Holdleder Klaus Lykkebæk lavede daglige rejsebreve fra Las Vegas, og de kan findes på www.dbsf.dk.

I Las Vegas
deltog disse skytter
Dame senior recurve: Louise Laursen
Dame junior recurve: Anne Marie Laursen
Herre junior Recurve: Claes Stilou, Mads Andersen
Dame senior compound: Camilla Søemod
Dame junior Compound: Sarah Sönnichsen
Herre senior Compound: Torben Johannessen,
Martin Damsbo, Patrick Laursen
Herre junior Compound: Simon Mikkelsen,
Nicklas Friese
Holdleder: Klaus Lykkebæk
Fortsættes på side 12
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Fortsat fra side 11

Min første tur til Las Vegas
Den 16-årige recurveskytte. Mads Andersen fra TIK
var på sin første landsholdstur til et indendørs VM.
BUESKYDNING kontaktede ham for at høre ham om
hans oplevelser.
Hvordan oplevede du de to stævner?
– Ingen tvivl om at jeg glædede og forventede
mig mest af VM, og jeg oplevede det også som
langt mere professionelt end World Cuppen. Til VM
var der overblik, styr på programmet, mere spænding da der er større prestige i at vinde et VM og
måske også mere engagement fra skytterne.
– Las Vegas-stævnet derimod var meget større
men var også præget af rod i startlisterne, forkerte
navne på håndterminalerne, knapt så dygtige og erfarne skytter og ikke desto mindre fremrykket præmieoverrækkelse, så rigtig mange missede den del,
hvilket, jeg personligt syntes, var rigtigt ærgerligt.

Hvilket stævne syntes du bedst om?
– Begge stævner har været en kæmpe oplevelse,
som jeg håber, jeg får mange flere af, og jeg føler,
det har været med til at udvikle mit fokus og min
teknik.
Hvad var dine mål med VM og World
Cuppen?
– Mit mål med VM var at skyde mit bedste, og jeg
er meget tilfreds med min placering som delt nr. 9.
Vegas-stævnet var derimod noget andet, da jeg ikke
var helt klar over, hvordan det skulle foregå. At jeg
så ender med at skyde noget, at det bedste jeg nogensinde har gjort, og samtidig vinder min gruppe
var helt fantastisk.
Hvordan var det at være i byen Las
Vegas?
– Las Vegas er en fantastisk by at være i, alt er
større og vildere end noget andet, jeg har prøvet, og
jeg håber at besøge byen igen til næste år.

BUESKYDNING har også fået disse reaktioner
efter turen til Las Vegas:
Sarah Sönnichsen, TIK
– Jeg kunne selvfølgelig lide begge stævner, men selve Las Vegas-stævnet var meget anderledes i forhold til det, vi kender til. Det var meget mere afslappet, og så var der mange flere skytter og en del flere
klasser. Der var en helt anden stemning. Og for amerikaner betyder det stævne rigtig meget, så der var
flere, der rystede af nervøsitet og trak ned mange gange, før de fik skudt. Hvis man vinder det, åbner det
en masse døre, og det er meget vigtigt for dem.
– Det var rigtig fedt at være i Vegas, men til sidst bliver lyden af kasinoet for meget efter min smag. Og
alt er overdrevet derover. Det var dog en rigtig god tur, men var nu meget glad for at være tilbage i Danmark igen. Og der er ingen ure, så nogen gange kan man godt blive lidt forvirret med hensyn til det. Man
kunne også bare blive inde på hotellet hele turen, hvis man ville. De har jo alt inde i hotellet.
– Jeg fik ikke rigtig indfriet mine mål. Ville da gerne have vundet VM og skudt 300 på Las Vegas 10’er,
men det blev det ikke til.
Anne Marie Laursen, Silkeborg
– Inden vi tog afsted havde jeg snakket med Jakob Freil (sportspsykologisk konsulent tilknyttet Team
Danmark), om hvilken mål jeg skulle have for VM. Dette var mit første indendørs stævne, og derved
havde jeg ikke de stor erfaringer med stor indendørs stævner. Vi kom frem til to mål, det ene var at jeg
skulle skyde 560, hvilket var lidt under mit top niveau herhjemme, men som sagt tidligere, har jeg ingen
erfaringen med store indendørs stævner.
– Det andet mål var, at jeg skulle komme i top 10. Efter de indledende skydninger havde jeg skudt 566,
så det ene mål var opfyldt, og jeg var nummer 11, så var meget tæt på det andet mål. Efter finalerne
endte jeg som nummer 9, og mit mål nummer to var opnået. Jeg var pænt tilfreds med hele skydningen,
da mine mål blev opnået.
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Er klubarbejde
oplevelsesøkonomi?
Dansk idræt er presset. Det kan man i hvert fald ofte læse og
høre i nyhederne. Klubber og organisationer får færre medlemmer,
interessen for frivilligt arbejde er for nedadgående, og det er meget
svært at finde sponsorer. Opløftende er det ikke, men hvad gør vi så?
I Randers Kommune tænker de alternativt for at finde løsninger.
De kobler sportsklubberne sammen med et af tidens modebegreber
”oplevelsesøkonomi”.

Ved TIK’s klubmesterskab i
2011 hyggede Tijana Vujic
(tv.) og Igor Bakic (th.) sig

Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen

I efteråret 2011 inviterede Randers Talent og Elite,
der er Randers Kommunes afdeling for udvikling af
sporten i Randers, til to kurser, der skulle give klubberne nye værktøjer. Målet er at bygge nye lag på de
enkelte klubber, så de ruster sig i disse krisetider.
– Det er svært at skaffe nye medlemmer til at
holde klubberne i gang.
– Det er også svært at få klubbens medlemmer til
at gå ind i lederarbejdet. Det er heller ikke let at
skaffe sponsorer, hvilket selvsagt går ud over økonomien. Engang kunne der tjenes penge til driften på
små eller mellemstore arrangementer, men når det
gælder underholdning, stiller publikum i dag helt
andre kvalitetskrav end for blot få år siden. Folk kræver gennemslagskraftige, gode events,” fortæller Elitechef i Randers Kommune Morten Arvidsson til Din
Avis Randers den 23. november 2011.
Som serviceorgan for klubberne i byen tilbød Randers Talent & Elite 16 klubber, der er med i Kraftcenter Kronjylland, deltagelse i en kursusrække. Erhversakademiet Dania i Silkeborg, der er landets førende
omkring oplevelsesøkonomi og eventmanagement,
stod for kurserne.
Lederne fra klubberne var inviteret til to kurser,
hvor de arbejdede intenst med gode ideer og konkrete værktøjer. Der var fokus på foreningsarbejdet
og oplevelsesøkonomi på første kursus, og på andet
kursus handlede det om, hvordan man skaber de
gode events. Både når det gælder idrætsbegivenheder eller events i det hele taget.

Events er mange ting
Events kan være alt muligt. Stævner, klubarrangementer, skolebesøg og så videre. Det er noget, alle
klubber i bueskydning har erfaringer med. Som med
alt andet, kan vi alle blive bedre til det, vi gør, og vi
kan søge efter nye inspirationer. Man skal stille nogle
målsætninger op for at udvikle sig. Morten
Arvidsson forklarer det sådan:
– Forstået således, at vi enten får flere tilskuere
eller mere omtale – eller hvilke succeskriterier, man
nu ønsker at opnå. Skaber man succesfulde events,
betyder det, at det bliver både sjovere at holde arrangementer og samtidig skabe en synergieffekt
både indad og udad i foreningen.
På kurserne møder personer fra forskellige klubber
hinanden, og et af målene med kurserne er, at disse
personer skal udveksle og udvikle ideer sammen.
– Det er inspirerende at høre hinandens erfaringer
og ideer, siger Kirsten Sørensen, der er underviser på
Erhvervsakademiet Dania til BUESKYDNING. Hun fortæller videre: Kurserne i Randers var á fire timers varighed, hvor der blev vekslet mellem teori og praktisk
inspiration. Klubberne inspirerede hinanden, og de
kunne skabe et nyt netværk.
Kurserne gav klubberne indblik i, hvordan de kan
gøre sig selv til en mere attraktiv samarbejdspartner.
Det gælder i dag om at skille sig ud, hvis man vil
have sin profil kendt. Måske kræver det endda en
mere forretningsorienteret tilgang, end dansk idrætsliv har været vant til.

De to kurser i Randers havde følgende indhold
1. Klubarbejdet og oplevelsesøkonomien
At skabe oplevelser for vore interessenter handler
om at skabe merværdi, som differentierer din forening/klub/arbejde i administrationen/bestyrelsen
fra andre tilsvarende klubber/ foreninger. Den
merværdi, som eks. gør at eliteudøvere vælger at
melde sig ind i klubben eller vælger at blive i
klubben – eller sponsoren, der vælger jer til. Med
andre ord sikrer loyalitet. Oplevelser kan bygges
ind i forskellige led i foreningen uanset om det
gælder i forhold til sponsorere, træner, frivillige,
eliteudøvere, og er dermed et vigtigt konkurrenceparameter.

2. Hvordan afvikler vi de gode events?
Denne gang har vi fokus på, hvordan vi kan afvikle bedre stævner eller events i det hele taget –
bedre på den måde, at vi enten får flere tilskuere,
mere omtale eller hvilket succeskriterie, man nu
ønsker at sætte fokus på. At skabe succesfulde
events gør, at det bliver både sjovere at afholde
arrangementer - og samtidig skaber en synergi
effekt både ind ad og udenfor klubben.

Hvorvidt vi taler om oplevelsesøkonomi
eller ej, så var det bestemt en god oplevelse
for deltagerne ved TIK’s klubmesterskab 2011
at deltage. Her ses en fokuseret Sasha
Rasmussen.
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Danish Open
2012

Udviklingen af stævner sker konstant, og Danish Open 2012 i Nørre
Snede har taget et skridt for at gøre din tilmelding og deres
efterfølgende arbejde meget nemmere. Ligesom ved store
internationale stævner som Berlin Open og Las Vegas Archery Festival
kan du nu tilmelde dig Danish Open direkte på internettet.
Tekst og grafik: Leif Kjær Nielsen, Nørre Snede Bueskyttelaug

Skytter kan selv tilmelde sig Danish Open 2012 via
nogle få velvalgte klik på hjemmesiderne www.noerresnedebueskyttelaug.dk eller www.midtjyskebuejaegere.dk. Derved behøver ingen deltagere at skrive sig
på lister i deres klublokaler, og vente med at blive tilmeldt til at der – forhåbentligt – er en skytte, som –
nogle gange for sent – sender tilmeldingslisten til
stævnearrangøren.
Tidlige tilmeldinger = bedre stævne
Tilmeldingssystemet var på hjemmesiderne inden
den 26. november 2011 – 6 måneder inden Danish
Open den 26. og 27. maj 2012, og i skrivende
stund, nu den 23. februar, hvor vi taler med redaktøren af BUESKYDNING, har 133 deltagere tilmeldt sig.
At vi som arrangører ved det så tidligt i på året betyder, at der bliver planlagt et stævne, der vil passe optimalt til deltagerne.
Der kommer mange børn og mange master skytter, så de 40 mål bliver fordelt på fire ruter med kortest mulige afstande mellem 3D dyrene. De fire ruter
starter alle ved skyttehuset, så patruljerne fire gange
i løbet af lørdagen kan holde pause, og lade skytterne forfriske sig med pølser, burgere, kage, slush ice,
chokolade og drikkevarer.
Allerede nu kan det ses, at der bliver finaler for
DSL, DSC, HSL, HSB, HSTJ, HSC, HMaL, HMaC – 8
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På denne side ser I ved symbolet af den
bærbare computer – teksten – Onlinetilmelding, som I klikker på, og herefter får I
den næste side.

På denne side udfylder I alle felter, og man
behøver slet ikke at vide om man er Mikro,
Mini, Kadet eller Master, idet man blot skal
vide hvilket år man er født, hvorefter systemet selv tilmelder jer i den rette aldersgruppe. Når man har udfyldt dette skema, og
har klikket på send, så kan man straks klikke på tilmeldingslisten og konstatere, at
man er tilmeldt korrekt. Listen er vist nedefor.

klasser foran skyttehuset om søndagen fra kl. 13, så
skytter i disse klasser kan begynde at glæde sig til at
give de forventede 200 tilskuere gode oplevelser
med fantastiske resultater.
Let at tilmelde sig korrekt
og let at melde afbud
På hjemmesiden skal man bare klikke ud for sit fødselsår. Så bliver man tilmeldt korrekt som Micro,
Mini, Kadet, FITA Kadet osv. Ingen forkerte tilmeldinger, og hvis tilmeldte skytter bliver forhindrede i at
deltage, så er det let at melde afbud ved at sende en
mail til den nævnte mailadresse. Omhu med at
melde afbud bidrager til, at patruljer med for få deltagere undgås.
På hjemmesiden kan man ved et enkelt klik også
sortere de tilmeldte skytter i klasser, så man kan se
hvem modstanderne er. Det er der mange, der har
benyttet sig af. I løbet af de første tre uger af februar har der været 800 besøg på hjemmesidens deltagerliste, og deraf har 300 klikket på ”Klasse”, for at
se hvem de skal skyde imod. Herligt.
Så enkelt tilmelder man sig
På næste side ser du en forsmag på, hvor enkelt tilmeldingen til Danish Open 2012 lader sig gøre.

Danish Open 2012 bliver forberedt til 240
skytter. Finalerne begynder på pladsen
foran skyttehuset søndag kl. 13 med publikum, og i 2012 er der 14 mål for de cirka
170 skytter, som ikke deltager i finaler. Dermed kan alle skytter se finaleskydningen.
Efter hvert af finaleskytternes 8 skud skrives resultaterne på tavler, så både skytterne
og tilskuerne følger de dygtigefinale skytters jævnbyrdighed efter hvert skud. På
flere af de syv finalehold i 2011 var der
meget stor jævnbyrdighed, så medaljefordelingen blev afgjort ved den sidste pil i
nogle af de syv finalehold. Alle havde herlige oplevelser, hvor klapsalver efter hver pil
fyldte skoven – så er det sjovt at skyde med
bue.
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Ved OL i 1900 i Paris var
disciplinen Pole archery
(pæl bueskydning) med.

Bueskydningens tidlige

OL-historie

Der er under et halvt år til OL i London, og BUESKYDNING bringer i
dette og kommende udgaver af bladet et kig tilbage på OL-historien.
Vi starter med en fascinerende tid, der på nogen måder virker utrolig
langt væk i tid, og på andre måder stadig minder om sporten, som den
ser ud i dag.

Beatrice Hill-Lowe vandt bronxe ved OL i London 1908

England’s Sybill Newell, guld ved OL i London 1908 i
nydelig outfitt med hat. Her kan vore dages unge
damer slet ikke være med…

Mrs Inger Frith, FITA-præsident 1961-1977.

Linda Howell, dobbelt olympisk guldvinder
Sct. Louis 1904.

Tekst: Holger Kürstein

Søndag morgen, den 27. maj år 1900, genlød Place
de la Nation i den østlige ende af Paris af trommers
buldren. I tidligere tider ville det have indikeret, at en
halshugning skulle finde sted. Pladsen husede en
guillotine under den franske revolution.
I det sene forår 1900 var trommespillet imidlertid
til ære for tusinde af bueskytter marcherende i grupper – compagnies, konkurrerende bueskytteforeninger – som var opstået af de lokale militser fra middelalderen.
De omkring 5000 bueskytter marcherede med militær præcision i grupper á fire – alle bærende deres
bue i højre hånd, iført deres uniformer og bag deres
klubbanner. Foran flokken iført opsigtsvækkende kulørte farver gik den franske nationale mester eller
”Kings of” 1899 og 1898.
OL’s fødsel
Et lille problem var, at ikke alle bueskytterne på Place
de la National den dag vidste, at de også var deltagere i de Olympiske Lege. Det kunne man dog tilgive
dem, idet den olympiske bevægelse lige knap nok
var seks år gammel, og dens eksistens var endnu
ikke slået igennem. De moderne Olympiske Lege
startede i juni 1894 i Paris med dannelsen af IOC –
den Internationale Olympiske Komite, og de første
lege blev afholdt i Athen 1896, hvor bueskydning
ikke var på programmet.
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Sommer-OL 1900 blev afholdt i Paris, og da budgettet var meget lille, koblede man sig på verdensudstillingen samme sted. Hvorved OL kom strække
sig over syv måneder ligesom verdensudstillingen,
der helt kom til at overskygge OL. Tilskuerne mistede
overblikket og interessen.
Der var over 30 sportsgrene repræsenteret med i
alt 75 discipliner. Af spektakulære sportsgrene kan
blandt andet nævnes drageflyvning, ballonflyvning
og sportsfiskeri.
Et anderledes program
Programmet for bueskydning var omfattende. Der
var seks individuelle konkurrencer og fire for hold. To
konkurrencer for ”pole archery” – hvor man skød ret
op i luften efter en fuglelignende skive placeret på
en høj pæl. Efter et fotografi at dømme med en
stump pil. Derudover seks konkurrencer for armbrøst.
Hovedkonkurrencen var skydning på 33 m og 50
m under en overdækket skydelinje eller under åben
himmel efter en ringet skive på 48 cm i diameter.
Fire år efter i St. Louis, USA, omfattede bueskydningen tre skiveskydningskonkurrencer for mænd og
to for kvinder, og bueskydning blev således en af de
Fortsættes på side 20
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Fortsat fra side 19

Skytter fra Potomac Archers, som vandt guld i holdkonkurrencen 1904 i Sct. Louis.

første OL-idrætsgrene med kvindelig deltagelse. Her
gjorde Linda Howell, 17 gange amerikansk mester
rent bord, idet hun vandt begge konkurrencer - den
såkaldte ”Columbia Rond” samt The ”National
Round”.
Bueskydning har været på det olympiske program
over to omgange. Man var med allerede i Paris 1900
og i Saint Louis 1904, samt igen i London 1908.
I Stockholm 1912 var bueskydning ikke med grundet svenskernes på den tid mangel på tradition for
bueskydning. OL 1916 skulle have været afholdt i
Berlin, men grundet 1. verdenskrig blev det aflyst. I
Antwerpen 1920 kom bueskydning igen på programmet med 10 konkurrencer. Seks skiveskydningsog fire pole-konkurrencer. Et typisk belgisk koncept,
hvor især pole-skydning var populær.
FITA i en kamp for OL
OL fortsatte efter Antwerpen, men bueskydning blev
taget af programmet. Ironisk nok var det bueskydningens popularitet, som var hovedårsagen dertil.
Der var så mange forskellige slags konkurrencer, at
man ikke internationalt kunne blive enige om et fælles koncept. Ikke før dannelsen af Fédération Internationale de Tir á l´Arc, FITA (i dag World Archery,
red.) i 1931 i Lwow, Polen, og hvor man samme sted
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skød det første VM efter et fælles reglement. Samme
reglement blev brugt, da man igen i 1972 i München, Tyskland fik bueskydningen med.
De færreste ved, at bueskydning faktisk var repræsenteret ved legene i Tokyo 1964 – her som demonstrationssport. Det var den specielle japanske form
for bueskydning, Kyudo, gående ud på at få sind,
krop og bue til at fungere som en helhed, der blev
vist.
Der gik altså 52 år, inden bueskydning igen kom
på det olympiske program i 1972. Inden da havde
man haft mange og lange slåskampe mellem IOC og
FITA. Allerede i 1950 havde IOC noteret sig, at FITA
var en amatørsport med et internationalt islæt. Man
accepterede FITA-reglementet som brugbart for
olympisk bueskydning, i fald organisationen af OL
1952 i Helsingfors ønskede at optage bueskydningen
på deres program. Hvilket de desværre ikke gjorde.
Bueskydning med igen
I FITA kæmpede man videre, men først i 1972 i München lykkedes det. Ved efterkrigstidens olympiske
lege var der ikke præcedens for bueskydning. Så beslutningen om at optage bueskydning på det olympiske program betød, at den daværende præsident for
FITA, mrs. Inger Frith, England fik fuldt op at gøre

Fem af seks kvindelige bueskytter i tidens outfitt ved legene i Sct. Louis 1904.

med at relancere sporten til et OL. Skytter og medlemslandenes organisationer rundt om i verden ville
vide betingelserne for at deltage.
I FITA fik man på kongressen 1969 fastsat standarden for kvalifikation til OL. Det blev besluttet, at
hvert land kunne stille med tre herrer og tre kvinder.
For at være berettiget til deltagelse, skulle herrer
have skudt 1100 point og kvinder 1050 point i en
FITA-ronde.
Det viste sig, at organisationen i München havde
valgt et stadion, som de efter at have konsulteret
FITA måtte erkende var for lille. Herefter byggede de
tyske arrangører en bane på 5000 m2 med plads til
20 skiver for herrer og 12 for kvinder. Anlægget omfattede også en restaurant samt tre tribuner til omkring 1100 tilskuere.
Skribenter, som rapporterede fra skydningen, var
alle enige om, at det var et mageløst set up. Mrs.
Frith udtalte ifølge bogen ARCHERY: An Olympic History 1900-2004, at det var ”det mest skønne af alle
Münchens idrætsarenaer. Tilskuere til legene var
vilde med at overvære bueskydningen, for så vidt de
kunne skaffe sig billetter”.
Bueskydningen blev en ”sellert”. 99 % af alle billetter solgt!

Danmark havde fire deltager i München, Lilli
Lentz, Automatic, Erna R. Pedersen, Helsinge, Arne
Jacobsen, Frederikshavn og Herluf Andersen, Lyngby.
Kilde: ARCHERY: An Olympic History 1900-2004.

Efterlysning
BUESKYDNING og Holger
Kurstein søger hjælp til at fortælle om
tidligere danske OL-deltagere.
Til det efterlyser vi eventuelle foto
desangående. Disse kan sendes til
Holger Kürstein, Nørre Løkke 17,
3700 Rønne eller på e-mail:
h.kurstein@mail.tele.dk. Han lover
at sende foto tilbage efter brug.
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STÆVNEkalenderen

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

MARTS

DATO	STED	ARRANGØR	

Målret din støtte
– DBSF Erhvervsklub
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

3.
Aalborg
3.
Lyngby
4.
Aarhus
10.-11.
Taastrup Idræts Haller
17-18.
Arena Midt, Kjellerup
18.
Kongskilde
25.
Jægersborg /Raadvad Kro
31.
Scandic, Odense
31.-1. april		

APRIL

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

DATO	STED	ARRANGØR	

STÆVNETYPE

1.
Esbjerg
Viking
6.
Haderslev
Haderslev Bskl.
7.-8.
Aarhus
DBSF
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
Storsamling Jylland-Fyn
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

MAJ

DATO	STED	ARRANGØR	

STÆVNETYPE

1.-6.
Antalya, Tyrkiet
World Archery
6.
Vejen
Vejen
7.-12.
Porec, Kroatien
EMAU
12.-13.
Aalborg
DBSF
				
17.
Sønderborg
Sønderborg Bskl.
19.
Lyngby
Lyngby Bskl.
21.-26.
Amsterdam, Holland
EMAU
26.-27.
Grættrup, Nr. Snede
Nr. Snede
27.
Adlerhusbanen, Middelfart
Middelfart Bskl.

World Cup 2
3D
Junior Cup
Iagttagelsesstævne
Senior/Ungdom – Recurve/Comp
900 runde – 3*30 pile
Skivestævne ungdom
EM senior / Olympisk kval.
Danish Open / 3D
FITA Stævne

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

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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DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

