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Sport opleves bedst på banen

ROSKILDE BUESKYTTEKLUB
FYLDTE 40 ÅR
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Den første weekend i juni havde jeg nogle dejlige oplevelser
med dansk idræt. Fredag tilbragte jeg en del timer med
nogle af landets ambitiøse landsholdsskytter i bueskydning,
og den passion og ærgerrighed de har, fortæller mig, at de
mindst er på niveau med nogle af landets bedst kendte og
mest profilerede sportsstjerner i forhold til ambitioner, vilje
og talent. Lørdag overværede jeg TIK’s Majpokalen, som var
et stævne med en god spredning mellem unge og gamle,
motionister og tidligere deltagere ved internationale mesterskaber. Der var tænding på og fokus hos mange, da de gerne
ville tage sejren hjem i deres respektive klasser. Søndag stod
jeg som tilskuer langs halvmarathon-ruten i et solbeskinnet
Aarhus. Cirka 9.000 mennesker kæmpede med et smil på
læben sig gennem Aarhus’ gader for at nå deres mål. Bedste
tid blev 1 time og 7 minutter, mens sidste løber kom i mål
cirka to timer senere.
De tre første dage af juni handlede om sport for undertegnede, og det var med vidt forskellige oplevelser. Og så
alligevel ikke. Mine oplevelser i disse dage bekræftede mig
endnu en gang i, hvor store følelser, sporten fremkalder hos
mange. Det er let at finde nr. 1, 2 og 3 i en turnering, et løb
og lignende – man læser bare resultatlisterne. Listerne fortæller dog intet om, den kamp der har været undervejs den
dag, vinderne blev kåret. Og resultaterne fortæller endnu
mindre om den kamp – de mange træningstimer, op- og
nedturene, tvivlen på egne evner, glæden ved ting der lykkes,
opbakningen eller mangel på samme fra holdkammerater,
venner og familie – der er gået forud i halve og hele år for at
kunne lave en præstation, som dem, jeg overværede i denne
første weekend af juni. Det er beundringsværdigt.
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Roskilde Bueskytteklub

er fyldt

40 år
Tekst og foto: Vagn Jørgensen

Roskilde Bueskytteklub er for nylig fyldt 40 år.
Det blev fejret med kage.

Alfred Jørgensen, Birte og Verner Lillebro samt Kurt
Olsen, der alle var startet med at skyde med bue i
Glostrup i løbet af 1971, mente, at der måtte være
grobund for en klub i Roskilde. Den 27. december
1971 besluttede Birte, Verner, Alfred og Kurt derfor
at starte en bueskytteklub i Roskilde.
Sammen med Alfreds kone Anni valgte de hinanden til klubbens første bestyrelse, der altså blev på 5
personer. Medstifteren Kurt Olsen blev formand, og
han var herefter formand i 20 år. Kurt havde desuden en anden formandsperiode fra 2004-2006.
De udarbejdede vedtægter, og fik klubben optaget i DBSF den 20. februar 1972 samt i Roskilde
Idrætsunion. Man byggede stativer, fremskaffede
skydemåtter, buer, tilbehør, og var så klar til at hverve medlemmer.
Der blev indkaldt til et informationsmøde på biblioteket den 26. april 1972, hvor DBSF`s daværende
formand deltog med indlæg om bueskydning i Danmark. En bueforhandler viste sit sortiment – det var
et godt og velbesøgt møde.
Mødet samt PR i aviserne (allerede 21. april 1972)
gav et stort fremmøde på vor første træningsdag 2
dage efter informationsmødet på biblioteket (St. Bededag den 28. april 1972), hvor cirka 150 interesserede mødte op. Der var tryk på.
I januar 1973 var vi oppe på 42 medlemmer, så
det var en god start (vi toppede i 1983 med 106
medlemmer). Vi har altid ligget i Top 5 på landsplan,

hvad angår antal medlemmer. Også vedrørende resultater har vi altid været godt med.
Vort første indendørs stævne løb af stabelen allerede den 4. marts 1973, hvor der deltog 109 skytter,
og ikke mindre end 20 skytter var fra Roskilde. Det
første udendørsstævne blev holdt 27. maj 1973 med
92 deltagere, hvoraf 17 var fra Roskilde. Både indendørs- og udendørsstævner blev holdt hvert år frem til
1994, hvor æraen sluttede med afvikling af DM
udendørs 1994.
Jagtstævnet MAMMUTJAGTEN i Ledreborg Slotspark blev holdt hvert år i perioden 1978 - 1983. I
1979–80 havde vi egen Jagt- & Felt bane i et område under Ledreborg gods – et område, som derefter
i en periode var lejet af DBSF (blev senere flyttet til
Kongskilde ved Sorø).
I 1989 tog vi initiativ til Roskilde Miniturnering,
som blev startskuddet til en øget fokusering på Sjællands ungdom, som indtil da ikke havde haft deres
egne stævner. Initiativet har medført, at der i dag
holdes separate ungdomsarrangementer samt SM,
FM, JM og DM-stævner.
Roskilde Bueskytteklub har fostret mange mestre
gennem tiderne lige fra sjællandsmestre til verdensmestre, og vi er stadig med.
Nogle mestre fra klubben
De mest markante mestre i klubben er (her nævnes
kun guldmedaljer):

Kurt Olsen var medstifter af Roskilde Bueskytteklub, og han er stadig aktiv med buen.

Kurt Olsen
(medstifter)

3 guldmedaljer ved DM inde & ude, senior og oldboys
1 dansk rekord i 2004 med 161 ud af 180 point på 18 m, oldboy

Birte Lillebro
(medstifter)

7 guldmedaljer ved DM i jagt & felt samt DM ude dame senior

Tom Henriksen

26 guldmedaljer individuel ved DM inde & ude, jagt & felt, NM inde & ude,
felt, EM inde + felt, VM i felt, GP i Rusland, Tyskland, Frankrig, m.fl.
1 verdensrekord udendørs med 660 ud af 720 point
1 verdensrekord på 25 m med 577 ud af 600 point,
junior og senior

Morten Caspersen
(nu Køge)

2 guldmedaljer ved DM og NM ude, junior

Mads Nørgaard

7 guldmedaljer ved DM i jagt, inde & ude, felt, mikro, mini og junior
1 dansk rekord udendørs FITA, junior

Mikkel Nørgaard

3
1
1
2
1

Langbuer

1 dansk rekord i 2009 ved holdskydning
Unni Eriksen, Teddy Petersen og Jan E. Nielsen

guldmedaljer ved DM i jagt og felt, mikro
guldmedalje ved VM i felt Sverige, junior
guldmedalje ved NM, junior
danske rekorder som juniorskytte
verdensrekord som kadetskytte

1 dansk rekord individuel i 2004
Sven Aage Vilhelmsen
Og så var der alle de andre medlemmer, der også vandt guldmedaljer.
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Bag om EM 2012

EM-sølv og to fjerdepladser er de mest synlige resultater fra EM i
Amsterdam i maj 2012. Martin Damsbo udmærkede sig ved at tage
EM-sølvet, mens recurve damehold blev nr. 4, og det samme gjorde
Carina Christiansen individuelt. Recurve mixhold blev nr. 5. Også Johan
Weiss gjorde en flot figur og blev nr. 7 individuelt hos recurve.
Tekst og foto: Allan B. Grønkjær

Listerne med resultaterne – både de gode med sølvmedaljen, de flotte men ærgerlige 4. pladser og de
mindre gode præstationer – findes allerede nu i historiebøgerne. Optakten til turneringen, hvert skud,
tankerne, evalueringerne, ja alt det, der fører til resultaterne, kendes ofte ikke af andre end de implicerede.
Hver skytte gik ind til turneringen på sin egen
måde, og med et fokus om at gøre det så godt som
muligt. Der er officielle målsætninger, der fokuserer
på de målbare resultater, og så er der skytterne og
trænerens egne slut- og delmål. Skytterne arbejder
forskelligt med målsætninger før, under og efter et
internationalt stævne med målene.
EM startede på det jævne. Efter kvalifikationsdagen havde de fleste skytter en mat fornemmelse i
maven. Det var kun Martin Damsbo, der virkelig
ramte sit høje niveau, hvilket rakte til en 3. plads
indledende. Med sådan en start er det klart, at tankerne strejfer rundt: ”Var det det, vi kunne? Kommer vi igen? Det bliver godt at komme videre med
næste skydning.”
Kvalifikationsdagen blev talt godt igennem med
skytterne enkeltvis, og nogle havde mere brug for en
evaluering end andre. Vi var nu klar til at give den
gas i finaleskydningerne. Og det gjorde de fleste
med stort held og dygtighed. En sejr blev typisk fejret med en knyttet næve eller en high five, men så
blev fokus igen rettet ind på skydningen, så skytten
var klar til næste match. Et nederlag tackler skytterne meget forskelligt. Nogle har brug for at være
alene, mens de tænker skydningen igennem. Andre
har brug for at få skuffelsen ud ved at tale om det
hurtigt efter.
Efter mange timer med finaleskydninger over to
dage, hvor danskerne var involveret i de forskellige
klasser, stod det klart, at Damsbo holdt fast i et flot
niveau, og han slog al modstand ned. Det er tydeligt
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at se på ham, når han kører i sit dybt koncentreret
mode, og det er virkelig interessant at følge. Han
kender sig selv og sit udstyr til perfektion, og han
kan køre en konkurrence i samme elegante og fokuserede stil, som en racerkører drøner banen rundt i
Le Mans time efter time.
Recurve dameholdet viste, hvor langt deres fælles
talent er nået. De sidste to år har de lagt meget arbejde i hver især og som hold at udvikle sig, og det
var tydeligt at se effekten af det under EM. I deres
1/8-finale skød de rigtig flot, og i de næste matcher
kom de under meget pres fra modstanderne. Danskernes rutiner blev derfor testet meget, og de klarede det meget fint. Desværre rakte det ikke til en medalje, da de tabte en meget tæt bronzematch mod
Tyskland. Carina Christiansen havde forinden været
igennem et togt på vej mod individuel succes. Hun
havde et godt samarbejde med Ole Gammelgaard
undervejs, og hun kæmpede sig vej til en bronzematch, der skulle skydes et par dage senere.
Johan Weiss havde skudt en nogenlunde kvalifikationsrunde, men han revancherede sig gevaldigt i finalematcherne. Der skulle den senere europamester,
Rick van der Ven, til at stoppe ham i ¼-finalen. Indtil
da havde Weiss kørt på et flot, højt internationalt niveau i matchskydningerne. Det mest spektakulære
ved hans matchskydninger var den stabilitet, han
fremviste. EM-turneringen var sat op, så de individuelle finalerunder kørte over to dage, mens finalerne
var en 3. dag. Weiss kørte altså meget stabilt over
de to dage, han var med.
Finalerne lå separat på turneringens sidste dag, og
her skulle først Martin Damsbo og senere Carina
Christiansen skyde om hhv. sølv og bronze. Damsbo,
der havde fødselsdag samme dag, missede desværre
guldet på de sidste tre pile, efter han havde været
foran hele matchen. Sergio Pagni, Italien, tog guldet,
men en perfekt score i sidste ende, og han vandt fi-

nalen med 1 point. Skuffelsen var enorm hos Damsbo, der aldrig er tilfreds efter et nederlag.
Carina Christiansen skulle skyde sin første medaljefinale til et seniormesterskab, og hun havde en del
sommerfugle i maven. Hun lavede en fokuseret opvarmning, og var helt klar til at træde ind på finalebanen. Desværre havde hun nogle fejlskud undervejs, og hun kunne derfor ikke følge med den franske Cotry.
Set i bakspejlet kan Danmark samlet set være
meget tilfredse med EM-præstationen. Der var
mange lyspunkter, og mange målsætninger blev
mere end opfyldt. Et minus var dog herre compoundholdet, der ikke fik tingene til at køre, som de
senest gjorde det til World Cup 2 i april 2012, og
deres turnering sluttede inden, den for alvor kom i
gang. Det er blot et tegn på, at der fortsat skal arbejdes hårdt for at bevare deres position i toppen –
ligesom alle de andre EM-deltagere skal knokle på
for at opnå deres drømme.
Selve EM-arrangementet var præget af en del ændringer af programmet, bustider der var mangelfulde
med mere, og det gav en del frustrationer. Det blev
dog opvejet af et fantastisk vejr hele ugen, og et
smukt stadion, hvor konkurrencen fandt sted. Stadion
var det Olympiske stadion fra 1928.
Mange af dagene startede i øvrigt med morgenmad omkring kl. 6 for flere skytter, da bussen til
konkurrencebanen kørte kl. 7.00. Alene det at være
i gang så tidligt er en øvelse for mange, og skytterne
var på forhånd blevet bedt om at træne rutinen med
at så tidligt op. Kroppen kan nemlig vænnes til det
meste – således også at stå tidligt op.
De samlede resultater kan ses på http://ianseo.net/
Details.php?toId=205
Du finder flere videoklip fra EM på www.on-sport.
dk og på http://www.livestream.com/ecarchery2012/

Danmarks hold
til EM 2012
Herre compound
Torben Johannessen
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Dame compound
Camilla Søemod
Dame recurve
Maja Jager
Louise Laursen
Carina Christiansen
Herre recurve
Johan Weiss
Mads Krogshede
Frederik Sönnichsen
Recurvetræner: Ole Gammelgaard
Sportspsykologisk konsulent: Jakob Freil
Fysioterapeut: Gitte Karlshøj
Holdleder: Allan B. Grønkjær
Til stede var også Team Danmark konsulent
Nikolaj Holmboe samt On-sportsjournalist
Kasper Nørtov.
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DIF informerer

– Nye krav
til børneattesten
I BUESKYDNING nr. 8 i 2010 bragte vi historien om, hvor væsentlig den
såkaldte børneattest er for de danske idrætsforeninger. DIF informerer
nu om, at der er kommet tilføjelser til reglerne for børneattesten:
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Folketinget har pr. 1. juni 2012 vedtaget en tilføjelse
til Lov om indhentelse af børneattester, hvori det
hedder, at der også skal indhentes børneattester på
”personer, der som led i deres opgaver færdes fast
blandt børn under 15 år og derved har mulighed for
at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter
af fast tilknytning”.
For vore medlemsforeninger betyder denne nye
bestemmelse, at man i foreninger skal være opmærksomme på, at såfremt man i foreningen har
personer, som opfylder denne nye bestemmelse, da
skal også indhentes børneattest på disse personer. I
vore foreninger kunne der være tale om eks. en person, der i en fodboldklub vasker holdtøj, ordner
bolde mm., og som i den anledning går blandt børnene i ungdomsafdelingen. Det kunne også være en
person som passer lidt sodavands-og sliksalg mm.,
og som i den anledning er meget sammen med børnene. Der er naturligvis forskel på, hvilke funktioner
der findes i forskellige idrætsgrene og foreningstyper, så det er ikke muligt generelt at definere, hvem
der er omfattet af den nye bestemmelse.
Foreningerne skal tillige være opmærksomme på,
at en lang række af de personer, som kan være omfattet af bestemmelsen, eks. havemænd, pedeller,
halmænd/halinspektører m.fl. ofte er ansat af kommunerne eller de selvejende institutioner, som driver
eks. idrætshaller. Det er derfor disse instanser som er
arbejdsgivere og således dem som skal indhente børneattester på de pågældende og ikke foreningerne,
selv om det er blandt foreningernes børn, personerne færdes.
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Alle er forpligtet
Alle idrætsforeninger – også voksenforeninger - skal
underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Ellers fjerner kommunen dens tilskud og faciliteter fra idrætsforeningen.
Alle idrætsforeninger har pligt til at underskrive en
erklæring om indhentelse af børneattester. Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder
idrætsaktiviteter for voksne. Erklæringen er konsekvensen af en lovændring, som Folketinget vedtog
ved årsskiftet 2009-2010. Hvis erklæringen ikke underskrives, skal kommunen undlade at yde tilskud og
anvise idrætsfaciliteter til foreningen. Lovændringen
er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle
overgreb mod børn.
Din forening vil derfor modtage erklæringen fra
kommunen. Erklæringen skal underskrives og returneres til kommunen.
Hvad skal voksenidrætsforeninger foretage sig?
Foreninger, der udelukkende tilbyder idræt til personer fra 15 år og opefter, skal én gang om året underskrive erklæringen og sende den til den kommune, som foreningen hører under. Når dette er gjort,
er loven overholdt.
Ved at underskrive erklæringen giver foreningen
sit samtykke på, at den vil indhente børneattester på
trænere og lederne, hvis foreningen begynder at tilbyde idrætsaktiviteter til børn under 15 år.
Hvad skal børne- og ungeidrætsforeninger foretage sig?
Foreninger, der tilbyder idræt til børn under 15 år,
er forpligtet til at indhente børneattester, når foreningen tilknytter personer, som er i direkte og ved-

Idræt og byliv
Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17
Ørestadsselskabet
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
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forside af Folderen Børneattest

varende kontakt med børn under 15 år. Det har
været et lovkrav siden 2005. Det nye er, at foreningerne én gang om året også skal underskrive og
sende en erklæring til kommunen om, at foreningen
nu har indhentet børneattesterne. Når børneattesterne er indhentet, og erklæringen er underskrevet og
indsendt, er loven overholdt.
Bryder din forening loven?
Flere idrætsforeninger, der tilbyder børneidræt, indhenter ikke børneattester og begrunder lovbruddet
med, at de kender trænerne og lederne på forhånd.
Den begrundelse accepteres ikke. Loven skal overholdes, og erfaringerne viser netop, at en lang

række sager om seksuelle krænkelser i idrætsverdenen vedrører vellidte trænere med lang anciennitet i
idrætsforeningen. Brydes loven, kan foreningen imødese sanktioner.
Det skal fortsat være trygt for børn at færdes i
idrætsforeninger, og forældre skal have tillid til, at
idrætsforeningerne er sikre steder for deres børn. Så
husk børneattesten – ellers bryder din forening
loven.
Yderligere information om lovændringen kan fås hos
specialkonsulent Jan Darfelt hos DIF. jd@dif.dk, tlf.nr.
43 26 20 31.
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De koreanske kvinder vinder guld, sølv og bronze!
(Foto fra An Olympic History)

Ole Gammelgaard, Holstebro
(foto fra BUESKYDNING)

OL 1988 i Seoul med Grand FITA
BUESKYDNING fortsætter her OL-føljetonen om bueskydning ved de
Olympiske Lege.
Tekst: Holger Kürstein

I BUESKYDING nr. 11 1987 anedes lys forude. En artikel fra BT, hvori var refereret om Ole Gammelgård
og Jan Jacobsen, som havde skudt sig op i verdenseliten i en turnering i Milano, var gengivet i bladet.
200 skytter deltog i den italienske turnering i, hvad
der blev betegnet som et for-OL. Begge skytter kvalificerede sig til de afsluttende finaleskydninger blandt
de 12 bedste.
Og i formand Henrik Larsens skriblerier ved årsskiftet gættede han på – måske lidt optimistisk - at
Danmark fik fire skytter med til det kommende OL.
Som optakt til OL-sæsonen opholdt Ole Gammelgaard, Holstebro og Sten Jørgensen, Roskilde sig i
USA på træningsophold i tre måneder, hvor de turnerede rundt til diverse turneringer. Det resulterede
blandt andet i en dansk rekord på 50 m af Sten Jørgensen på 327 points i et stævne i Phoenix med deltagelse af 68 topskytter. Ole Gammelgaard blev nr. 5
med 1278 points på FITA-runden.
Da OL oprandt midt i september var det med tre
danskere på skydelinjen; Ole Gammelgaard, Jan Jacobsen og Henrik Toft, Aalborg, som i sommerens
løb havde gjort sig bemærket i toppen af resultatlisterne, kom med som tredjemand. Også fordi der
skulle afvikles holdkonkurrence ved OL for første
gang.
Derudover havde Sten Jørgensen præsteret ny
dansk rekord på FITA-runden i en unionsmatch i
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Rønne sidst i august. Rekorden lød nu på 1294
point, en forbedring på fem point af N.O.
Kristensen´s, Frederikshavn tidligere.
OL fire år før i Los Angeles (i 1984) havde sat en
ny standard for kommercialisering af legene. Organisationskomiteen forhandlede blandt andet en meget
højere pris for TV-rettighederne, end man tidligere
havde set, og IOC adopterede hurtigt ideen. IOC
præsident Juan Antonio Samaranch - og med ham
FITA’s præsident Gnecchi-Ruscone - indså, at legene
måtte undergå adskillige forandringer for at tilfredsstille TV-selskaberne.
Gnecchi-Ruscone foreslog indførelse af holdkonkurrence, samtidig med at også finaleskydningen
kom til. Det var for ”kedeligt” for TV med to hele
FITA-runder over fire dage.
Resultatet blev, at på kongressen i 1985 i Sydkorea indførte bueskydningens verdensforbund GrandFITA-runden. Første gang man skød efter de nye proportioner var ved en international turnering i Caserta, Italien i marts 1986. Og første gang ved et VM
var i Adelaide, Australien 1987.
OL i i Seoul indledte en hel ny æra for den olympiske bueskydning.
Erik Kornbek gav i BUESKYDNING november 1987
en forklaring på en Grand FITA”:
”Den indledende runde er en helt almindelig FITArunde, som skydes over to dage. 90- og 70 m første

Henrik Toft, Aalborg (foto fra BUESKYDNING)

Jan Jacobsen, Silkeborg (foto fra BUESKYDNING)

dag. 50- og 30 m anden dag. 1/8- og 1/4-finalerne
skydes over én dag med 9 pile på hver afstand, hvor
der i 1/8-finalen startes på 90 m. I 1/4-finalen startes
på 30 m med 9 pile, derefter 50 m og så fremdeles.
Semi- og Grand-finalen skydes den sidste dag. Semifinalen med start på 90 m og derefter Grand-finalen med start på 30 m.”
Efter den indledende FITA startede man igen på 0.
De bedste 24 skytter fra kvalifikationen gik videre til
1/8-dels finalen. Herefter 18 til 1/4-finalen. 12 til semifinalen, og kun de bedste 8 skød om medaljerne.
Pointene i finalerne opsummeres.
Som man kan se af skemaet lykkedes det kun
Henrik Toft af danskerne videre blandt de 24 skytter,
som kvalificerede sig til 1/8-finalen. Toft blev nr. 23,
og han klarede cuttet med de 1263 point, hvorefter
han så måtte kapitulere. 315 point skulle der til, for
at gå videre til 1/4-finalen, hvor 18 skytter gik videre.
Derefter 12 til semi-finalen, hvorefter de sidste 8
skytter skød om medaljerne. Man opsummerede
pointene gennem finaleskydningerne.

Kvinder
KIM Soo Nyang

Sydkorea

Det var som nævnt første gang, at der var holdskydning ved OL. De tre danske skytter blev nr. 11 af i
alt 21 nationer i kvalifikationen og gik videre til
1/2-finalen som næstsidste hold. Men 938 point her
var ikke nok, og man var ude af turneringen.
Svenskerne nåede med 964 point som det sidste
hold blandt de 8 nationer i finaleomgangen og
endte også som nr. 8. Sydkorea vandt foran USA og
England ved at besætte anden-, fjerde- og tiendepladsen.
1980-erne var perioden, hvor de koreanske skytter
for alvor slog igennem. Bueskydning var stort i
Korea, og forventningerne var store. Tilskuerpladserne med 1000 tilskuere var fyldt til bristepunktet de
fire dage, skydningerne stod på. Men tre unge koreanske kvinder lod sig ikke påvirke. Wang Hee Kyung,
som havde vundet sølv ved VM året før, var den ældste. Hendes to teamkammerater fra VM havde ikke
formået at kvalificere sig til OL. I stedet var to helt
unge kvinder på bare 17 og 18 år Yun Young Sook
og Kim Soo Nyang trådt i stedet. Og de unge damer
gjorde rent bord. Guld, sølv og bronze!

1. FITA

1/8

1/4

semi

finale

Grand FITA

1331

331

337

340

344

1352 / 1

Wang Hee Kyung

Sydkorea

1298

320

330

332

332

1314 / 2

YUN Young-Sook

Sydkorea

1296

328

326

326

327

1307 / 3

1311 / 1

Herrer
Barres Jay

USA

1294

313

326

334

338

PARK Sung-Soo

Sydkorea

1303

322

324

329

336

1311 / 2

ECHEEV Vladimir

URS

1304

313

320

328

335

1296 / 3

Henrik Toft

Danmark

1263

295

Jan Jacobsen

Danmark

1248

/ 25

Ole Gammelgaard

Danmark

1203

/ 56

/ 23
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Spaniens herrehold udnyttede hjemmebanen ved OL i Barcelona i 1992. Først slog de Danmark, og senere
vandt holdet guld. I midten ses den nuværende World Archery Event Director, Juan Carlos Holgado.
(Foto fra An Olympic History)

OL i Barcelona 1992 –
bueskydning bliver tv-venligt
Tekst: Holger Kürstein

De lidt ældre bueskytter vil alle kunne huske indledningen på OL i Barcelona 1992. Den olympiske flamme blev tændt med en brandpil under åbningshøjtideligheden af den spanske bueskytte, Antinio Rebollo, som repræsenterede Spanien i de para-olympiske
sommerlege 1984, 1988 og 1992.
Rebollo havde trænet skuddet, mens det var
mørkt – men i kunstigt lys. Da åbningsceremonien
stod på, var alt lys imidlertid slukket, og han måtte
skyde på sit instinkt. Der var dødstille på det olympiske stadion, men da pilen i en flot bue passerede
gasskyen og antændte den, brød jublen løs.
Det var ikke en helt let operation. Der var af
Easton doneret 2000 specielt fremstillede pileskafter.
Det var nødvendigt, for de endte alle ude på betonen på parkeringspladsen.
Efterfølgende blev det fastslået, at det var den fineste reklame, man kunne få for bueskydningen –
både den ved OL men også i det hele taget.
IOC´s præsident, Juan Antonio Samaranch havde
som gæst på FITA’s kongres 1989 i Lausanne visket
FITA i øret, at der skulle ændres på skydeprogrammet, hvis bueskydning fortsat skulle være en del af
OL. TV-selskaberne og tilskuerne havde det svært
med den langstrakte Grand-FITA og efterfølgende finaler. IOC og den spanske organisationskomite
havde oven i købet allerede besluttet at droppe
holdkonkurrencen fra programmet.
Det satte gang i Jim Easton, nyvalgt præsident for
FITA og den tidligere præsident, Gnecchi-Ruscone.
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De fandt anledning til at tage bueskyttesagen op på
IOC’s Executive-møde i Puerto Rico 1989. Med
Samaranchs støtte var de i stand til at overtale IOC
til at bevare holdkonkurrencen på det olympiske program i Barcelona.
Efter at krisen var afværget, tog Easton fat på at
bearbejde TV-selskaberne. Han formulerede en ny
OL-runde og samlede topskytter, FITA-medlemmer
og TV-eksperter til en demonstration af OL-runden –
kaldet Olympic Round. Den blev forslået og vedtaget
på FITA-kongressen 1991 i Krakow, Polen.
Olympic Round bestod af en enkelt FITA-ronde
som kvalifikation med efterfølgende finaleskydning
mand mod mand. De 32 bedste skytter – herrer som
damer – avancerede til eliminationsmatcherne, som
gik over 12 pile pr. match på en 122 cm-skive på 70
m.
Den nye OL-ronde blev afprøvet i en turnering allerede i august 1991, hvilket gav bueskytterne lejlighed til at afprøve det nye koncept inden OL.
Fra Danmark havde tre skytter kvalificeret sig. Ole
Gammelgaard, Henrik Toft og Jan Rytter. Ole og
Henrik skød en flot kvalifikation og blev henholdsvis
nr. 10 og 16 af i alt 75 skytter. Desværre var Jan Rytter noget under sit niveau. Han nåede ikke til elimineringen som nr. 64.
Henrik Toft tabte i første match med 97-101 til en
belgier, mens Ole Gammelgaard også i første match
måtte se sig besejret af en brite med 98-103 for de
tolv pile.

I kvalifikationen for hold placerede man sig på en
7.-plads med 3817 points og skulle møde spanierne
i første match, som lå nr. 10 med 3803. En match
der tegnede helt lige. Desværre tabte det danske
hold med 230-233. Det viste sig senere, at spanierne
gik hel til tops, da de besejrede finnerne i guldfinalen med 238-236. Hvilket selvfølgelig var uhyre populært i Spanien.
Briterne slog Frankrig i bronzematchen, og Danmark blev placeret som nr. 12 af de i alt 20 hold.
I formand Henrik Larsens tilbageblik over året
1992 mente han, at de danske OL-bueskytter måske
havde forventet lidt mere af dem selv og måske også
havde forventet medaljer. Resultaterne, der var blevet skudt op til OL, havde giver en del forhåbninger.
Men det skulle altså ikke være denne gang. Henrik
Larsen gav skytterne den kredit, at de ikke kom med
bortforklaringer – professionelle som de var.
Franskmanden, Sébastian Flûte præsterede fra en
14.-plads i kvalifikationen at gå helt til tops ved at
besejre storfavoritten, Jeong Jae-Heon fra Sydkorea.
Simon Terry fra England, som det danske publikum
stiftede bekendtskab med i Nyhavn 17 år efter i
2009, blev 3’er.
De koreanske kvinder viste igen deres kvaliteter.
Det individuelle guld og sølv gik til Korea, mens tredjepladsen gik til en skytte fra det forenede hold. Den
koreanske guldvinder Cho Yun-Jeong præsterede tre
verdensrekorder undervejs mod guldet.
Derudover blev det til en ny verdensrekord for holdet med 4094 point. De koreanske kvinder vandt
også holdguldet over Kina, mens det forenede hold
af tidligere Sovjetrepublikker vandt bronze ved at slå
Frankrig.
IOC havde som en nødløsning gået med til at tillade de tidligere sovjetiske republikker at denne et
samlet hold, idet der ikke havde været tid til - efter
sammenbruddet af sovjetrepublikken - at disse
kunne organisere hver deres olympiske komite.

Sébastian Flûte, Frankrig

Jan Rytter deltog ved OL i 1992 sammen med
nuværende landstræner, Ole Gammelgaard, og
tidligere landstræner og sportschef, Henrik Toft

Antonio Rebollo tændte den Olympiske flamme på
spektakulær vis ved OL 1992. Han repræsenterede
Spanien ved para-olympiske lege i 1984, 1988 og
1992. Han vandt sølv i 1984 og 1992, mens det blev
til bronze i 1988. (Foto fra An Olympic History)

FITA

1.

2.

1/4

Semi

Finale

1301 / 14

107

106

109

110

110 /1
107 / 2

Jeong Jae-Heon, Sydkorea

1329 / 1

110

111

106

108

Simon Terry, England

1291 / 20

105

104

108

102

109 /3

Martinus Grove, Norge

1311 / 7

106

104

109

107

103 /4

Ole Gammelgaard

1306 / 10

98 / 26

Henrik Toft

1294 / 16

97 / 27

Jan Rytter

1217 / 64

Cho Yun-Jeong, Sydkorea

1375 / 1 #

111

113

105

111

112 / 1

Kim Su-Nyeong, Sydkorea

1364 / 2

106

114

112

106

105 / 2

Natalia Valeeva, forenet hold

1346 / 4

101

112

107

102

104 / 3

Wang Hong, Kina

1302 / 17

103

107

108

105

102 / 4

# Ny verdensrekord
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DR, Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har i samarbejde med
forskellige forbund, herunder Dansk Bueskytteforbund, udgivet samlekort med
atleter fra den danske OL-bruttotrup. Heri finder du blandt andet de 8
bueskytter, der var med i DBSF’s OL-bruttotrup ved årsskiftet.

En million samlekort
med OL-atleterne
DR, Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har
i samarbejde med blandt andre Dansk Bueskytteforbund har netop udgivet en OL-samlemappe og OLsamlekort med billeder og informationer om atleterne i den danske OL-bruttotrup.
I første omgang er der trykt en million samlekort,
og for hver solgt kortpakke går der en krone til at
gøre unge OL-talenter endnu bedre, så de forhåbentlig er klar til at kæmpe for guld til Danmark ved
OL i Brasilien i 2016.
Olympisk konsulent Morten Schram Rodtwitt fra
Danmarks Idræts-Forbund forklarer, at en af ideerne
med at lave OL-samlekortene er et ønske om at udbrede interessen for de danske OL-atleter til mere
end de godt to uger, som OL varer.
[citat. Indryk og kursiv] Målet med samlekortene
er blandt andet at nå ud til målgrupper, der ellers
har været svære at nå med OL-budskabet – for eksempel børnene. Danmark har en lang række verdensklasseatleter, som vi er rigtig stolte af, og som er
forbilleder for de tusindevis af børn og unge, der
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dyrker idræt i vores klubber og foreninger. Med OLkortene vil vi profilere OL-holdet - hele Danmarks
landshold, siger han.
Per Boldt Jørgensen, chefkonsulent i Team Danmark og OL-sportschef, betegner OL-samlekortene
som et vigtigt bidrag.
[citat. Indryk og kursiv] Vi har en ambition om, at
danskerne skal kende de danske OL-atleter, når de
træder ind på det olympiske stadion den 27. juli
2012. Hvis børn og unge skal på fornavn med vores
mange stjerner, er det vigtigt, at vi skaber nogle nye
produkter, som er interessante, relevante og kan
skabe glæde – og det gør de nye samlekort, siger
Per Boldt Jørgensen.
Kortene kan købes i Bilka, Føtex, Legekæden,
Buddy Legetøj, boghandlere og de to grænsehandelkæder Fleggaard og Kalle. Samlekortene sælges i
poser med fem kort for 15 kroner. Og for den pris
får man endda også en OL-tatovering, der ikke kan
købes andre steder.
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En travl kalender
mod OL 2012
BUESKYDNING har fået et indblik i, hvad tiden frem mod OL bringer
for de tre dameskytter, Maja Jager, Louise Laursen og Carina
Christiansen, der skal repræsentere Danmark i London i slutningen af
juli og starten af august. Vi bringer her en mail fra sportschef Allan B.
Grønkjær til de tre skytter.
From: Sportschef - Allan B. Grønkjær
Sent: Friday, June 01, 2012 10:51 AM
To: Maja Jager ; Louise Laursen ; Carina Rrosenvinge
Cc: Ole Gammelgaard ; Jakob Freil
Subject: Kalender frem mod OL
Hej OL-deltagere ;- )
Jeg vedhæfter et opdateret program, og jeg udpensler herunder nogle opgaver/dage, som I skal være særligt opmærksomme på:
• 6. juni (onsdag), fra ca. kl. 15.30, i Aarhus: Træning samt EM-evaluering med Ole og Jakob
• 7. juni (torsdag), kl. 15.00-20.00. Fælles eftermiddag og aften med OL-skytter fra skytteunionen. På programmet
er først information fra Anti Doping Danmark (kl. 15.00-16.00), og herefter er Jakob Freil og hans kollega Nikolaj
Korsgaard på med oplæg og snak om forventninger til OL med særlig fokus på præstationsoptimering. Sted: Aarhus, Skytternes Hus. Der vil være mad og drikke til arrangementet.
• 15.-26. juni: WC3. Der bliver afrejse fra Kastrup kl. 10.45, hvor Ole rejser med jer. Det er muligt at lave tilkobling
fra Aalborg (afgang 6.45 ca.) - lad os snakke om den mulighed. Jeg kommer først til USA et par dage senere, og
vil være fremme inden, turneringen starter. Jakob kommer ligeledes lidt senere. Louise vil være i USA nogle dage
forinden også. Der kommer flere informationer om turen i næste uge.
• 26.-27. juni (tirsdag-onsdag): OL-seminar i Brøndby. Seminariet starter altså samme dag, som I lander fra USA. I
vil lande i DK cirka kl. 7.15, og seminariet starter kl. 12.00. Der vil være overnatning i Idrættens Hus, og jeg prøver at lave det sådan, at I har jeres værelser allerede for morgenstunden, så I kan koble af, inden I skal på seminariet. Jeg vedhæfter programmet for de to dage, som I også får af Morten Rodtwitt i dag per mail.
• 29. juni - 2. juli (fredag -mandag): Meget spændende træningslejr i England, hvor I om lørdagen skyder 70mstævne med ca. 60 britiske dameskytter, og søndag vil der være individuel skydning og holdskydning mod det engelske landshold. Det bliver med tv-kameraer, kommentator, lidt tilskuere og lignende om søndagen - så det minder lidt om det setup, der kommer under OL. Mere information om det senere. I flyver fra Kastrup til Manchester
eller Birmingham og retur. Ole er med alle dage og Jakob evt. nogle af dagene. I har altså torsdag den 28. juni fri
(til træning m.m. ;- ), og det er oplagt, at I bliver i Københavnsområdet. Lad os tale om, hvad der passer jer bedst.
• 17. juli (tirsdag): I skal I Go’Morgen Danmark på TV2 ;- ). Hvis denne dato ikke passer jer, så giv mig besked snarest muligt. Go’ Morgen DK vil gerne tale med jer om sporten, jeres øvrige hverdag, forventninger til OL m.m.
• 23. juli (mandag): Afrejse til OL. Afgang fra Kastrup kl. 14.55. OL-konkurrencen løber fra 27. juli til 2. august for
damerne.
• 5. august (tirsdag): Forventet hjemrejse fra OL, hvis I ikke ønsker at blive i London på egen hånd.  
Ole, har jeg overset nogle begivenheder?
HUSK også at passe jeres behandling hos Gitte og co. Jeg er sikker på, at I gør det, men Gitte bad mig huske jer på det.
Med venlig hilsen / Best regards
Allan B. Grønkjær
Sportschef / Sports Manager
Dansk Bueskytteforbund / Danish Archery Association
(+45) 41 81 31 71
sportschef@dbsf.dk
Skype: allan.b.groenkjaer
www.dbsf.dk

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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Junior Cup i Kroatien
maj 2012

Holdleder ved Junior Cuppen i maj i Kroatien, Dan Hansen, beretter om
de udfordringer og glæder, vores unge landsholdskytter møder, når de
rejser udenlands for at konkurrere.
Tekst og foto: Dan Hansen

En Junior Cup, som netop har fundet sted i Porec,
Kroatien, er ikke bare et udenlandsk stævne, hvor
der skal høstes så mange medaljer som muligt til
Danmark. Junior Cup er et rigtigt godt stævne for at
udvikle de unge skytter, hvor de vil lære mere om at
håndterer det store pres og nervøsitet, der kommer
når alt pludselig er noget anderledes, end de kender
det fra deres træningsbane og de danske turneringsbaner. Inden afrejsen skal der pakkes til en hel uge,
man skal huske pas, og transporten foregår ikke
bare i fars bil, men der skal flyves og køres i bus. Alle
bor på samme hotel, og ikke mindst så foregår al
kommunikation på engelsk. Anderledes er det også
med TK (teknisk kontrol af udstyr), fordi ved internationale stævner kommer alle til TK, og udstyret bliver
gennemgået meget grundigt.
Ved junior Cup 2012 i Kroatien var der 11 skytter
og to holdledere fra Danmark. Nogle skytter var
mere erfarende, men for to af skytterne var det første gang, at de skulle være sammen med ungdomslandsholdet. Det er en god blanding, så de ”gamle”
kan hjælpe de nye godt i gang.
Aske Halskov fra Aalborg, deltog på er på sin første tur, udtaler:
– Jeg var meget spændt på denne rejse, da det
var min første tur med ungdomslandsholdet, og jeg
vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente mig af
den. Men heldigvis blev jeg taget rigtigt godt imod
af alle de andre på holdet. Det var rigtigt dejligt, så
jeg følte mig hurtigt velkommen.
Da den første konkurrencedag nærmede sig, stod
det hurtigt klart for mig, at det ikke var noget helt
almindeligt stævne, vi var rejst til. Og så begyndte
nerverne at hobe sig op – i hvert fald for mit vedkommende. Det fik en knap så positiv indvirkning på
mit resultat. Men efter den sidste finaleskydning var
jeg alligevel meget godt tilfreds med min præstation.
Jeg synes, hele stævnet forløb rigtigt godt og kørte
uden problemer, så man også som ny skytte kunne
følge med. Der var også godt styr på tingene fra
holdlederne men med tilpas løse tøjler, og man
kunne altid få svar på sine spørgsmål.
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Alt i alt synes jeg, det var en rigtig fed tur med
mange gode og sjove oplevelser med de andre skytter, som jeg håber på at kunne få mange flere af i
fremtiden.
Claus Frantzen fra Nordkysten, har været af sted
mange gange, udtaler:
– Da vi ankom, forventede vi alle at støde ind i
dårligt vejr med regn og blæst. På den officielle træningsdag så det da heller ikke for lyst ud. Det viste
sig dog, at vi skulle skyde på en bagende varm bane
med en mild, men konstant vind om eftermiddagen.
Kvalifikationsskydningerne har ikke været til at prale
af, men til gengæld har alle gjort sig godt i finalerne
på trods af nerver, sol og vind. Derfor synes jeg, at vi
har gjort os godt hernede i Kroatien.
– Vi kan vende tilfredse hjem til Danmark igen
med flere oplevelser, end da vi rejste. Uden for
banen har vi også haft en god uge med plads til sjov
og afslapning. Hotellet kunne heller ikke være placeret meget bedre. Vi var jo meget heldige med vejret,
så der har været god mulighed for at få nydt solen
og få noget farve på kroppen eller bare gå en tur
langs havet.
Som holdleder er det vigtigt at give skytterne de
optimale forhold, så de kan yde deres bedste, for naturligvis vil vi jo også gerne have nogle gode placeringer og helst medaljer med hjem. Alle skytter lavede en flot indledende skydning, hvor Sarah og Stephan blandt andet blev placeret som nr. 1 i deres
klasser. Herefter skydes der finaler, som ved de fleste
danske stævner, men den store forskel er, at vi i internationale turneringer har en hel uge til at afvikle
al skydning. Det betyder, at der hele tiden skydes på
banerne, men klasserne er delt op, så kun nogle
skytter skal skyde for eksempel om formiddagen og
andre om eftermiddagen. Danmark havde ingen
hold med, hvilket betød at vi havde fri hele fredagen. En sådan fridag blev brugt først på turistbesøg i
byen, men derefter tilbage på træningsbanen!
Efter finaleskydningen blev resultatet fem medaljer til
Danmark:

Øverst ses Mads Andersen. Til højre
ses holdet under en middag.
Nederst ses Claus Frantzen øverst
på medaljeskamlen.

Junior Recurve:
Nicolaj Wulff nr. 9, Mathias Galberg nr. 17, Anne
Marie Laursen nr. 17
Mix-hold: Anne Marie og Nicolaj nr. 6

Junior Compound:
Claus Frantzen nr. 1, Mads Knudsen nr. 4,
Ida Frandsen nr. 8
Mix hold Ida og Claus nr. 2

Kadet Recurve:
Mads Andersen nr. 9, Aske Halskov nr. 17,
Mathilde Tønder nr. 17
Mix hold: Mathilde og Mads nr. 9

Kadet Compound:
Stephan Hansen nr. 3, Sarah Sönnichsen nr. 1
Mix hold Sarah og Stephan nr. 1
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Dansk Bueskytteforbund
efterlyser
Vil du være med til
udtænke / gennemtænke / eftertænke:

Øverst ses Sarah Sönnichsen og
Stephan Hansen øverst på medalje
skamlen. I midten ses det samlede
hold inklusiv holdledere Dan Hansen
(yderst tv.) og Kasper Hovgaard
(næstyderst tv.). Nederst ses også
Sarah Sönninchsen sammen med de
øvrige meddaljetagere i kadet compound.

Nye måder at tælle sammen på!
Nye måder at konkurrere på!
Nye måder at finde vindere på!
Så henvend dig til Bjarne Strandby (bestmedlem_jylland@dbsf.dk), så vi kan
prøve at finde ud af noget sammen. Formålet er blandt andet at udtænke et
handicapsystem til brug ved stævner, således det ikke altid er de ”sædvanlige”
der går hen og vinder hver gang. Et system der jo allerede fungerer glimrende i
golf.

Dansk Bueskytteforbund søger:
Interesserede som vil være med til at lave et fælles tilmeldingssystem til
stævner, lave noget resultatopsamling fra stævnerne, lave en oversigt over
skytter og deres resultater og meget mere.
Der er brug for din medvirken til at få det lavet! Så meld dig til Bjarne Strandby
(bestmedlem_jylland@dbsf.dk), som vil koordinere indsatsen.

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
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STÆVNEkalenderen

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

JUNI

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.
4. -9.
9.
9.
10.
16.
16.-17.
17.
17.
18.-24.
24.
30.-1.
30.-1.

Mølleholmen, Taastrup
Cypern
Herning
Køge
Køge
Lyngby
Nykøbing Falster
Tømmerupvej, Kalundborg
Idrætscenter Vest, Holstebro
Ogden, USA
Adlerhusbanen, Middelfart
Lindome, Sverige
Sandefjord, Norge

TIK
World Archeyr Europe
Herning Bskl
Køge Bskl.
Køge Bskl.
Lyngby Bskl.
DBSF
Kalundborg
Holstebro Bsk.
World Archery
Middelfart Bskl.
Sverige
Norge

Maj Pokalen - FITA Stævne
Grand Prix 1
3D stævne
SM Ungdom - OL Runde
SM Senior - OL Runde
Skivestævne Ungdom
EM - Samling - Compound Ungdom
Tømmerupjagten - 3D - 30 mål
FITA
WC 3 / Olympisk kval
FM og FITA stævne
NUM 2012
Danage Archery Challenge

JULI

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.-7.
4.-8.
9.-14.
21.-22.
27.-3.

Nykøbing F
Præstø
Sofia, Bulgarien
Jylland/Fyn
London, England

Nykøbing F Bskl.
DBSF
World Archery Europe
DBSF
IOC

EM FITA Junior/FITA Cadet og JC2
DBSF Sommerlejr
Grand Prix 2
Storsamling
OL

AUGUST	

Kronprinsen
på besøg
H.K.H. Kronprins Frederik har et ønske om at besøge de danske
OL-kandidater og således også de danske bueskytter. Heldigvis kunne
hans og bueskytternes kalendere gå op. Den 16. maj 2012 kom han
derfor forbi en træningssession, der foregik på Randers Bueskyttelaugs
baner.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Morten Roland

H.K.H. Kronprins Frederik er yderst sportsinteresseret,
og han er tilmed bueskytte. Det var derfor en interesseret og spørgende Kronprins, der besøgte en
træningssamling i Randers. Til stede var de recurveskytter, der senere samme uge rejste til EM i Amsterdam.
Kronprinsen fik lejlighed til at prøve at skyde med
recurvebuen, og der var en ny oplevelse for ham.
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Normalt skyder han med compoundbue. Til trods for
den – for ham – nye bue gjorde han flot indsats, og
det var tydeligt at se, at han nød udfordringen.
De danske skytter var rigtig glade for, at H.K.H.
Kronprins Frederik tog sig tid til at komme og overvære en træning. Det har stor betydning for dem, at
han anerkender deres indsats.

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
4.-5.		
5.
Adlerhusbanen, Middelfart
18.-19.
Aarhus
19.
Sydvejen, Gram
25.-26.
Aalborg

DBSF
Middelfart Bskl.
Aarhus Bskl.
Ribe
Aalborg Bskl.

Samling - Ungdom Compound og Recurve
Danage Cup - 70m stævne
DM Senior/Master
3D
DM Ungdom

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
Sanne Rahbek
Mølleager 124, 2640 Hedehusen
Tlf. 3060 3509
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
Best.medlem Jylland
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk
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DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

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

