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EN SOMMER I SPORTENS TEGN
Kalenderen siger, at det meste af sommeren er 
overstået. Den har været typisk dansk med skif-
tende perioder med regn, sol og blæst. Den har 
også været ret typisk, hvad angår ferietid, afslap-
ning og ikke mindst store sportsbegivenheder. EM 
i fodbold, Tour de France, tennis i form af Wim-
bledon og ikke mindst OL har fyldt sommeren godt 
op også. Ungdoms-EM i bueskydning på dansk 
grund fyldte dog godt for mange bueskydnings-
interesserede i den første uge af juli. Det var et flot 
arrangement, som Danmark og Nykøbing Falster 
Bueskyttelaug kan være stolte af.

I skrivende stund er første del af OL i fuld gang, 
og de danske bueskytter har gjort en fornem figur. 
Faktisk virker det til, at hr. og fru Danmark for en 
periode har fået fidus til sporten, og der er dukket 
mange nye interesserede op, der hepper på de 
danske skytter. Det er enormt glædeligt, at OL er 
med til vise sporten frem på den måde – ligesom 
det sker for andre sportsgrene som normalt ikke 
finder frem til den brede befolkningsinteresse.

God læselyst!
Allan B. Grønkjær, Redaktør, BUESKYDNING 

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

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

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@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

 

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

• SUPER SLIDSTÆRKT
• VANDTÆT- TÅLER AL SLAGS VEJR
• NÆNSOM VED PILENE
• NEMT AT ARBEJDE MED
• ØKONOMISK
• RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW.GRANBYFOAM.DK
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Årets EM for ungdom blev noget helt specielt på og uden for banen. 
Nykøbing Falster Bueskyttelaug stod for arrangementet med succes,  
og på banen viste de danske skytter sig flot frem. 
BUESKYDNING bringer her indtryk fra den store begivenhed. Fuldt 
dækkende vil det aldrig kunne blive, men minderne lever videre hos de 
mange hundrende mennesker, der for en uge bragte hele bue-Europas 
opmærksomhed til Nykøbing Falster. På www.dbsf.dk finder du 
rejsebreve fra mesterskaberne.
FOTOS: KAJ FRANDSEN

PlANlægNiNg
Arrangørerne havde lagt et stort arbejde i at få en 
god planlægning af turneringen på plads inden, 
skytterne ankom. Det lykkedes, og det bekræfter  
følgende især:

•	 Detailprogrammet blev kun ændret én gang, og 
det var fordi Danmarks to compound mix hold 
kom i guldfinalen. Guldfinalerne flyttede arran-
gørerne til havnen om lørdagen. De skulle op-
rindeligt være afviklet fredag.

•	 Busplanen ugen igennem blev ikke ændret. 

DE mANgE TAl
•	 Der deltog 32 lande ved U-EM
•	 Der var 315 skytter og 104 ledere
•	 Arrangørerne fik hjælp af 40 frivillige hjælpere. 

Cirka 15 kom udenbys fra, mens 25 har tilknyt-
ning til Nykøbing Falster Bueskyttelaug. 

•	 Der blev uddelt 120 medaljer i 20 sæt. Derud-
over blev der uddelt 8 sæt medaljer i den sam-
lede Junior Cup. Junior Cuppen er en samlet 
opgørelse af Junior Cup 1 i Porec, Kroatien, og 
U-EM i Nykøbing Falster.

Ungdoms-Em   mEd sUccEs

CLAUS FRANTzEN SKØD SIG TIL BRONzE I HERRE JUNIOR 
COMPOUND.
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DE DANSKE PRæSTATiONER
Danmark vandt 6 medaljer – alle i compound:  
3 guld, 1 sølv og 2 bronze. Derudover blev det til en 
verdensrekord til Danmark ved Sarah Sönnichsen og 
Stephan Hansens i compound mixhold.

Medaljetagerne er:
•	 I den individuelle skydning vandt Stephan  

Hansen guld og Simon Mikkelsen bronze i  
kadetklassen.

•	 Claus Frantzen vandt bronze i juniorklassen.
•	 Ida Frandsen og Claus Frantzen vandt guld i  

Junior Mixed hold
•	 Sarah Holst Sönnichsen og Stephan Hansen 

vandt guld i Kadet Mixed hold
•	 Mads Knudsen, Claus Frantzen  

og Joachim Andersen vandt sølv i Herre Junior.
Du finder den fulde resultatliste på U-EM’s hjemme-
side www.denmark2012.dk

FRA ARRANgøRERNES SYNSPUNKT

Formand for Ungdoms-EM, Dan Hansen:

– De bedste til at vurdere om et stævne er gået 
godt eller mindre godt er skytterne, og med de tilba-
gemeldinger, vi har fået fra skytter og ledere, har det 
været et rigtigt godt afviklet Europamesterskab. 

Der sker meget i ”kulisserne”, men når opgaverne 
bliver løst, inden de bliver til problemer, bliver alle 
glade og tilfredse, og det synes jeg vi har formået.

Hvis det er rigtigt, at det sidste indtryk er det, 
skytterne vil huske, vil de huske dette stævne for en 
fantastisk finaledag på Slotsbryggen med masser af 
flot skydning og mange tilskuere samt en forrygende 
afslutningsfest i svømmecentret.

I Nykøbing F. Bueskyttelaug er vi stolte over afvik-
lingen af Europamesterskaberne!

SET FRA SKYTTERNE
Ida Frandsen,  
landsholdsskytte for Danmark i compound:

– Noget særligt ved dette EM var, at selvom det 
ikke var det første EM, jeg har deltaget ved, føltes 
det stadig som en hel ny udfordring for mig. Det var 
en meget speciel oplevelse at skyde sådan et stort 
internationalt stævne i Danmark. 

Det var mange ting og mennesker omkring én i 
løbet af hele ugen, som man skulle forholde sig til. 
Normalt når vi er ude at rejse, så er de eneste andre, 
vi skal forholde os til vores trænere og holdkamme-
rater, så det krævede meget fokus blot at fokusere 
på konkurrencen, når man kendte en stor del af de 
mennesker, der var rundt omkring som hjælpere. Det 
var en udfordring men også god erfaring, som jeg 
tror vi alle kan få gavn af senere hen. 

Mads Knudsen,  
landsholdsskytte for Danmark i compound:

– Jeg syntes helt sikkert, at vi skal fremhæve, hvor 
godt stævnet blev afholdt. Der var styr på det hele, 
og der manglede ikke noget.   
Det var helt perfekt, at de havde fundet finalestedet 
nede ved havnen. En detalje var, at der næsten ikke 
var noget ventetid i mellem skiveskift eller TK – det 
hele kørte bare. 

For mig var det et rigtigt godt stævne at afslutte 
min sidste juniorrejse med.  
 

FOtO: S. 6 øvERSt: CLAUS FRANTzEN OG IDA FRANDSEN 
VANDT GULD I MIxHOLD FOR COMPOUND JUNIOR.

FOtO: S. 6 NEDERSt: TRÆNER TIL EM FOR 
COMPOUNDSKYTTERNE VAR KASPER HOVGAARD CHRISTENSEN.

FOtO: S. 7 øvERSt: MADS KNUDSEN VAR MED PÅ DET HERRE 
JUNIOR COMPOUNDHOLD, DER VANDT SØLV.
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FRA VENSTRE SES MIKKEL GYLLENBORG, OLIVER OG AMALIE 
TORNGAARD, CASPER SAHL, DITLEV HERTzOG, FREDERIK MØRCH, 
FREDRIK SIGIL, DANIEL MØRCH, BRIAN OG LUKAS LARSEN

PÅ BILLEDET SES FREDERIK MØRCH, 17 ÅR.

2. pinsedag 2012 stod for Præstø Bueskyttelaug i 
vinterens tegn. Klokken er cirka 15, og solen skinner 
fra en skyfri himmel og varmegraderne er tæt på 25. 
Vinden er som en let brise, og det er lige, hvad de 
25 deltager til klubbens pinsearrangement får brug 
for til at svale lidt i varmen.

Skytterne er delt i 3 grupper og alle går vi med 
lang-, bar-, recurve- og compoundbue en 3D runde i 
terrænet omkring Tubæk Å, 2 km. uden for Præstø.

Der skydes ikke om placeringer eller præmier 
denne dag, da det er ren hygge, som er indledt med 
hjemmebag og sodavand. Alle skyder med – nogle 
har endda skiftet buetype – fra compound til lang-

ViNTERSKYDNiNg BlEV Til PiNSEFEST
BUESKYNING har modtaget en beretning fra Præstø Bueskyttelaug, der 
fortæller om glæderne ved bueskydning.
TEKST: JANE SIGIL, PRÆSTØ. FOTO: PETER SIGIL, PRÆSTØ

bue – for at have det lidt ekstra sjovt. Og det er lige, 
hvad det går ud på. Havde de 12 mål – lige fra små 
ænder, de lidt større rådyr til vores store bjørn 
”Baloo”, været levende, var de løbet væk. Det bliver 
i krattet fniset, grint og hygget i alle afkroge af ter-
rænet. 

Efterfølgende bliver der tændt op i grillen og 
endnu engang hygget, denne gang med pølser, brød 
og sodavand.

Og hvad er bedre en at bruge en hyggelit varm 2. 
pinsedag til at udlevere præmierne fra Vinterskydnin-
gen. Ikke mindre en 10 individuelle præmier og 2 hold-
præmier blev udleveret på denne dejlige varme dag.

DET DANSKE RECURVE KADETHOLD BESTOD AF LAUST 
ANDERSEN, ASKE HALSKOV (SES PÅ SKYDELINJEN) OG MADS 
KENNETH ANDERSEN (VED KIKKERTEN). TRÆNER FOR 
RECURVESKYTTERNE VAR BO STEIMANN. KADETHOLDET BLEV 
DELT NR. 9.
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Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til

30 måls 3-D Jagtstævne søndag den 9. september 2012

Vores hyggelige og spændende 3-D stævne afholdes traditionen tro på 
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø.

Skydning og pointsystem for alle vil være 2 pile systemet: 
(X=11)/10/8/5 og 7/5/2 point 

Ganske som ved vores forårsstævne vil vi tilbyde skydning i primitiv klassen, hvor 
det er et krav at der skydes med hjemmelavet bue og pilene skal være af træ. 

Der vil være salg af kaffe og the fra kl 8:30
Derudover vil vores bod tilbyde lidt godt fra grillen. 
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:

Skriftlig tilmelding, gerne klubvis, senest den 22. august til: 
Jørgen I. Johansen på e-mail: grimlock@sol.dk

Tilmelding efter denne dato vil være for dobbelt takst.

Senior/Junior kr. 150,00 – Ungdom kr. 75,00 

Stævnegebyr bedes indsat på konto:
0573 – 11051472 

Overføres samtidig med tilmeldingen og husk 
angivelse af skyttens navn og klub.

Vel mødt 
Sorø Bueskyttelaug

Breddeudvalget vil gerne afholde et eller flere trin 1 kurser  
i løbet af efteråret så vi efterlyser deltagere.

Hvis du eller en anden i klubben eller en forælder gerne vil lære om grundstil for bueskyd-
ning, modtagelse af nye skytter etc. vil vi da opfordre til at melde jer til et trin 1 kursus her 
i løbet af efteråret eller vinteren.

Det er et weekend kursus fra lørdag morgen til søndag aften.

Vi vil gerne afholde kurserne flere steder i landet så kørsels afstand ikke er for stor.
Der står lidt mere her: http://dbsf.dk/da/Administration/Uddannelse/Traeneruddannelse.
aspx på hjemmesiden.
 
Tilmelding til bredde@dbsf.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

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

Dansk
BueskytteforBunD

Med venlig hilsen
Dansk BueskytteforBunD

Deltagere til 
trin 1 træner kursus 
efterlyses

Husk at tilmelDe Dig!
trin 2 kursus

ribe D. 22. og 23. september



I løbet af 1997 blev projekt OL 2000 styrket med an-
sættelse af Ole Gammelgaard som landstræner med 
ansvar for de olympiske skytter (recurve) samt med 
talentudviklingen af de unge – netop med henblik 
på OL 2000 i Sydney. Ole blev ansat på fuldtid frem 
til OL 2000, og det skete i et tæt samarbejde med 
Team Danmark. Forløbet skulle nøje følges af pro-
jektgruppen bestående af personer fra Team Dan-
mark og DBSF. En høj grad af professionalisme blev 
etableret.

I januarnummeret 1999 af BUESKYDNING er det 
næstformand Rolf Lind, som i sit frem- og tilbageblik 
nævner årets VM i Frankrig, som den store eksamen 
for OL-kandidaterne. Endvidere nævnes, at man har 
ansøgt om at få det sidste Grand Prix stævne før OL 
til Danmark.

På forbundsmødet samme år blev vedtaget en be-
villing til eliten på 150.000 kr. til forbedring af mulig-
hederne ved de kommende EM, VM og for recurve-
skytternes vedkommende OL. 

Ved VM 1999 i Frankrig klarede Katja Brix Poulsen 
fra Holstebro kravet for forhåndsudtagelse til OL ved 
at blive nr. 32. Hun vandt sin første finalematch. De 
fire herrer måtte se sig henvist placeringerne fra nr. 
54 til 94.

Herrernes holdfinale var sidste chance for at ero-
bre flere OL-pladser. Desværre skulle man møde 
korea nerne i første match, som da også vandt med 
245 p mod 232 p, hvilket betød at Danmark endte 
på en 10. plads. Kun sølle tre point fra en 9. plads, 
som ville have givet udtagelse.

NY CHANCE
I oktobernummeret 1999 i BUESKYDNING meddeler 
formand for Eliteudvalget, Ann Lindholm, at Dansk 

ProjEkt oL 2000
Op mod OL 2000 satte DBSF sammen med Team Danmark et stærkt 
arbejde i gang for OL 2000 – og OL længere ude i fremtiden. En 
nøgleperson heri var daværende sportschef og landstræner Ole 
Gammelgaard.
TEKST: HOLGER KüRSTEIN

Idrætsforbund vil revurdere udtagelsen, hvis der 
opnås en medalje ved EM 2000 i Tyrkiet. På den 
baggrund giver Ole Gammelgaard en orientering 
vedrørende satsningen på EM for herrerne. Det inde-
bar blandt andet inddragelse af idrætspsykolog Jørn 
Richter, som var bekendt med skytterne, foruden en 
samlet vurdering af skytterne og deres chancer for at 
toppe ved EM – og forhåbentlig senere ved OL. 
Herre holdet til EM kom til at bestå af Morten  
Caspersen, Køge, Henrik Toft, Aalborg og Jan Rytter, 
Tåstrup. Derudover Katja Poulsen, Holstebro, som 
tidligere var forhåndsudtaget til OL. På DIFs elite-
udvalgsmøde i juni 2000 bliver Katja endeligt udtaget.

De danske herrer opnåede ikke udtagelse. Hver-
ken ved EM eller Grand Prix i Brøndby var resultater-
ne til det. Katja Poulsen og træner Ole Gammelga-
ard tog alene til OL i Sydney i 2000.

Bueskydningen ved OL i Sydney blev en unik begi-
venhed for FITA. For første gang over tre olympiske 
perioder var der ingen ændringer i måden, hvorpå 
skydningerne skulle foregå. FITA og den olympiske 
bevægelse følte, at man havde kreeret en olympisk 
formel, som både indeholdt stor sport, samt at det 
var spektakulært at overvære.

I den indledende kvalifikation skød Katja 307 p og 
302 p – total 606 point, hvilket placerede hende på 
en plads som nr. 57. I 32.dels finalen mødte hun Liu 
Pi-yu fra Taiwan, som i indledende havde skudt 647 
point på en ottendeplads. Det var en lidt for stor 
mundfuld. Liu vandt med 161 point mod Katjas 152 
point. Med det avancerede Katja fra nr. 57 til nr. 44.

– Det som står mest klar for mig i forbindelse med 
min deltagelse er helt klart åbningscermonien og af-
slutningscermonien, og det store sammenhold der er 

blandt de danske udøver, fortæller Katja, mens hun 
husker tilbage på OL 2000. Hun fortsætter:

– Hvis jeg tænker på min 
skydning, så fik jeg OL-feber i 
den indledende runde, men 
skød godt i finale runden men 
kom bare op imod den forkerte, 
så OL sluttede desværre alt for 
tidligt for mig.

Ole Gammelgaard konstaterede efterfølgende, at 
Katja havde skudt med den højeste puls, der nogen-
sinde var blevet målt på hende, men at hun i øvrigt 
havde holdt godt styr på nerverne, og Rolf Lind, som 
i mellemtiden var blevet formand, mente i sin julehil-
sen, at Katja havde levet op til, hvad man kunne for-
vente af hende. 

KOREANSK DOMINANS
Det var igen koreanerne, der dominerede kvindernes 
konkurrence. I kvalifikationen blev de nr. 1, 3 og 4. 
Kun italieneren Natalia Valeeva formåede at blande 
sig. Ingen af de koreanske kvinder tabte i match-skyd-
ningerne til andre end dem selv. Og det skete først i 
semifinalen. Resultatet blev ”fuldt hus” – guld, sølv 
og bronze til Korea. En nordkoreaner blev nr. 4.

I holdkonkurrencen var de ligeledes suveræne. 
Med 1994 point og ny verdensrekord i kvalifikatio-
nen var de 60 point foran Ukraine. I finalen slog de 
Ukraine med 251 point mod 239 point. Tyskerne 
blev nr. tre med sejr over Tyrkiet. Teamguld til Korea: 
Kim Soo Nyang, Kim Nam Soon og  Yun Mi Jin. 

Sidstnævnte blev femte sydkoreanske kvinde i træk, 
der tog OL-guldet! 

AUStRALSK GULD
Hidtil havde herrerne fra Korea i OL-sammenhæng 
stået lidt i skyggen af amerikanerne. Det så nu ud til 
måske at skulle ændres. I kvalifikationen blev man nr. 
1, 2 og 3. Men endnu havde de åbenbart ikke styrken 
i mand mod mand-skydningen. To koreanere tabte i 
tredje runde, og den sidste blev slået i kvartfinalen af 
Magnus Petterson fra Sverige, der endte som nr. 4.

Vinder blev Australiens Simon Fairweather, 12 
gange australsk mester og én gang verdensmester. 
Fairweather havde to gange tidligere deltaget ved OL 
i 1988 og 1992 uden succes og havde egentlig opgi-
vet bueskydningen. Men gode kræfter – blandt 
andet en koreansk toptræner, Lee Ki Sik, som var 
blevet træner for det australske landshold – samt 
Fairweathers søster, der så ud til også at blive udta-
get, fik ham på andre tanker. Efter en 8. plads i kva-
lifikationen arbejdede Fairweather sig op, og i fina-
len slog han Victor Wunderle, USA. Bronzen gik til 
Wietse van Alten fra Holland.

I holdkonkurrencen var Korea til gengæld suveræ-
ne. I kvalifikationen var de 59 point foran USA, og 
indtil guldet var hjemme gjorde de kort proces mod 
Ukraine, Rusland og Italien, som vandt sølvet. USA 
slog russerne i kampen om bronze efter shoot off.
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– ”Jeg synes, at vi har den bedste lokalitet af dem 
alle”, udtalte Jim Easton, præsident i FITA. 

– ”Placeringen af vor sport på et så historisk sted til-
føjer den helt sikkert noget meget specielt. Selve de 
olympiske lege er allerede en unik oplevelse for en 
sportsmand, og at konkurrere på dette skønne mar-
mor stadion tilfører det en ekstra dimension. Man kan 
sige, at det sætter et aftryk i vor historie, som jeg er 
sikker på, at enhver atlet vil sætte højt. Der er ingen 
tvivl om, at det også er specielt for tilskuerne – både på 
lægterne og ved Tv-skærmene rundt om i verden. Jeg 
er sikker på, at vi er i stand til at udfylde rammerne 
med et stort show – som vi alle kan være stolte af.”

Det antikke Panathinaiko Stadium var i øvrigt ikke 
stort nok til også at rumme opvarmningsfaciliteter. I 
stedet havde man etableret en bane til det formål 
fem minutters kørsel fra konkurrencebanen ved en 
sportsklub. Her kunne skytterne varme op og tune 
buerne, til de var klar til at dyste. I specialbyggede 
køretøjer blev man så transporteret til arenaen uden 
at buerne skulle pakkes sammen.

BUEskydning 
vEd oL  
i AthEn 2004
I Athen havde bueskytterne en unik chance for at konkurrere på 
Panathinaiko Stadium, hvor de første olympiske lege i moderne tid 
fandt sted i 1896. Panathinaiko Stadium var bygget på ruinerne af  
det forhistoriske stadion fra år 329 før Kristus.
TEKST: HOLGER KüRSTEIN FOTO: DBSF ARKIVFOTO

Det viste sig i øvrigt, at vindforholdene på det kom-
pakte stadion var noget specielle, hvilket gav sig ud-
slag i generelt lavere resultater i finaleskydningerne.

Hasse Lind fra Aalborg Bueskyttelaug indløste sin 
OL-billet allerede i juli 2003 ved VM i New York – hvor 
dansk bueskydning var repræsenteret med et stort 
hold – ved at blive nr. 8. Desværre taber herreholdet 
tidligt i forløbet, og misser dermed OL-deltagelsen for 
denne gang. Det samme gør de danske kvinder, som 
kun opnår placeringer lang nede på listen.

Tidlig på året 2004 deltager de danske OL-kandi-
dater i en OL-træningslejr i Australien med håb om 
at ved EM i Belgien sidst i maj at erobre endnu et 
par pladser. Målet var stadig at blive repræsenteret 
med et fuldt herrehold ved OL i Grækenland.

For at opnå holddeltagelse skulle tre skytter fra et 
land opnå personlig kvalifikation. Ved EM bliver hol-
det nr. tre og Hasse Lind vinder sølv. Dennis Bager er 
tættest på, men desværre går en omskydning ikke 
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kLædt På tiL BUEskydning
Året er ca. 1947-1948.
TEKST: HOLGER KüRSTEIN. FOTO: RØNNE BUESKYTTE LAUG OG ALLAN B. GRØNKJÆR

GUNNAR SKOV MED FAMILIE OMKRING 1947-1948 I RØNNE. 
FAMILIEN VAR PÅ VEJ TIL BUESKYDNING. 

I 2012 BRUGES CYKLEN OGSÅ TIL TRANS-
PORT AF BUESKYTTEN OG DENNES UDSTYR. 
OL-SKYTTEN LOUISE LAURSEN SPÆNDER OFTE 
SIN BUETASKE EFTER CYKLEN. TASKEN ER 
UDSTYRET MED SMÅ HJUL, OG DET GØR DET 
NEMT AT KOMME TIL OG FRA TRÆNING.

Familien Skov, Gunnar og Annie samt Birger i an-
hængeren, er klar til at begive sig af sted søndag 
morgen til bueskydning på en brakmark i forbindelse 
med det nyanlagte Rønne Stadion. Fordelen ved 
brakmarken var, at der var plads i massevis. Ulempen 
var når pilene forsvandt idet høje græs …

Det første årti var traditionen, at Rønne Bueskytte 
Laug holdt en fest som afslutning på sæsonen. Som 
regel med medbragt højbelagt smørrebrød og øl i ri-
gelige mængder.

Alle festerne havde et tema. Vikingefest, Sørøver-
fest, Indianerfest og for ikke at nævne ”En nat i 
Paris”. De første fester foregik i ”gildesalen” på en 
gård uden for Rønne. Senere lånte man blandt andet 
forstuen på det gamle Rønne Teater. Man mødte ud-
klædt, og det var tilladt medlemmerne at invitere 
gæster med til seancen. 

Gunnar Skov var dekorationsmaler af profession 
og en uhyre kreativ person. Han kreerede de mest 
fantastiske baggrundsdekorationer til diverse fester.

EN NAT I PARIS. GUNNAR SKOV VAR DEKORATIONSMALER AF PROFESSION OG EN UHYRE KREATIV PERSON. HAN KREEREDE DE 
MEST FANTASTISKE BAGGRUNDSDEKORATIONER TIL DIVERSE FESTER.

hans vej. I stedet for OL i Athen blev det bilferie i 
Europa med familien. Og holdet missede man så 
også.

Erik Kornbek fra Danage havde i forvejen sikret sig 
udtagelse. Ikke for at skyde men for at være super-
visor i forbindelse med, at der ved både for-OL og 
ved selve OL skulle skydes på Domino-skydemåtter.

I herrernes konkurrence sætter Im Dong-Hyeon fra 
Sydkorea ny verdensrekord i Ranking Round med 687 
point. Hasse opnår en 8.-plads med 666 point efter 
de første 72 pile, og forventningerne hos både Hasse 
selv og træner Ole Gammelgaard er stigende. Der 
meldes ud, at det nu er en medalje, man går efter!

I første runde møder Hasse en egypter og vinder 
sikkert med 158 point mod 110 point. I anden runde 
skulle han op mod Serdiuk fra Ukraine. Efter 5. ende 
fører Hasse med tre point efter x,10,10. Desværre bli-
ver det kun til 25 point på de sidste tre pile. Efter en 
tæt dyst må Hasse bøje sig med 165 point mod Serdi-
uks 166 point. Slutresultat for Hasse en 19.-plads.

For at bearbejde skuffelsen valgte Hasse og Ole 
Gammelgaard at tage direkte til håndboldhallen for 
at se kvinderne vinde guldfinalen over Sydkorea. 
Hasse stoppede sin bueskyttekarriere efter OL.

I kvindernes Ranking Round blev der sat ny ver-
densrekord – også af en koreaner, Park Seong-Hyeon 
med 682 point. Samme Park præsterer – sammen 

med sine to holdkammerater sin anden verdens-
rekord, ved at de tilsammen opnår 2030 point for de 
tre gange 72 pile. 

De koreanske kvinder demonstrerer deres domi-
nans endnu en gang ved Park Seong-Hyeon og Lee 
Seong-Jin, som vinder henholdsvis guld og sølv. Den 
tredje koreaner bliver nr. 5 efter et nederlag i kvart-
finalen. Britten Alison Williamson tager bronze. Det 
var sjette OL i træk, at guldet gik til Korea.

Lidt anderledes gik det for de koreanske herrer. En 
femte- og en sjetteplads var ikke hverdagskost i de 
kredse. Olympisk guldvinder blev Marco Galiazzo fra 
Italien, som i finalen slog Hiroshi Yamamoto fra 
Japan. Tim Cuddihy fra Australien blev 3’er.

Til gengæld var både de koreanske herrer og kvin-
der suveræne i holdkonkurrencen. Kun i kvartfinalen 
mod Holland var herrerne truet. De vinder dog OL 
foran Taiwan og Ukraine.

Kvinderne vinder i en lige finale mod Kina 141 
point mod 140 point, mens Taiwan slår Frankrig i 
bronzematchen.

På nedenstående webside kan 
samtlige resultater – individuelle 
samt hold – findes på samtlige 
idrætsgrene og discipliner fra alle 
de moderne Olympiske Lege helt 
fra 1896. Bueskydning fra år 
1900. 

Olympics at Sports-Reference.com
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I 1980 deltog Finn Larsen, fra den københavnske 
klub MK 31 ved handicap-OL i Holland, hvor han re-
præsenterende dansk bueskydning på bedste vis og 
vandt guld.

Finn Larsen opnåede guldet ved på en enkelt FITA-
runde at skyde 1120 point i konkurrence med tolv 
andre deltagere i deres klasse. Det gode resultat blev 
til på trods af blæst og periodevis regn. Et rigtigt 
danskervejr.

Det var forventet, at de Paralympiske Lege skulle 
finde sted i Moskva – samme sted som de Olympiske 
Lege blev afviklet. Men da man fra Moskva intet 
hørte desangående, blev både den danske, holland-
ske og sydafrikanske organisation tilbudt legene. Det 
blev Holland, som kom til at stå for begivenheden i 
byen Arnhem. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse 
Margriet af Nederlandene var protektor for legene. 
Den hollandske regering bistod hovedsageligt med 
militær støtte, såsom brugen af   kaserne til at huse 
atleter og officials.

I BUESKYDNING august/september 1980 har 
H.T.C. skrevet om begivenheden. H.T.C. refererer, at 
Danmark oprindeligt slet ikke var registreret som del-
tager i det ellers pletfrie arrangement, men Finn var 
en slagfærdig herre og bemærkede:

– De skal nok blive opmærksomme på os!
I konkurrencen deltog også fra Danmark Henrik 

Thorsager.
Brenne fra Vesttyskland startede bedst og førte 

indtil midt på 70m-distancen. Men på dagen efter 
på de korte afstande stod det klart, at der skulle ske 
noget ekstraordinært, hvis ikke Finn Larsen skulle 

ende blandt medaljetagerne. Brenne og Masao fra 
Japan hængte på, men guldet endte hos danskeren, 
som havde selvtilliden i orden. På et tidspunkt hen-
vendte han sig til konkurrenterne og skulle have 
spurgt dem, om de kunne holde til spændingen. 
Brenne og Masao blev nr. 2 og 3.

Claes Voss skriver blandt andet i DHIF’s blad Han-
dicap Information: 

– Jeg mener, at en væsentlig årsag til Finns resul-
tat ligger i hans enormt gode konkurrencementalitet. 
Det var ikke til at høre eller se på ham, at han var 
med i en olympisk konkurrence. Det var, som havde 
han glemt nerverne hjemme på Amager.

En typisk bemærkning af Finn, da han på et tids-
punkt var nede på fjerdepladsen:

– Jeg har det som løberne, der ligger i baghjul og 
så til sidst kommer i en spurt. Bare rolig. Guldet er 
mit i morgen!

Finn Larsen skød i klassen for benamputerede. 
Han startede med at skyde med bue i 1967 i Lavia 
København. Senere kom han til MK 31, som på den 
tid var eneste klub på Amager, der var medlem af 
Dansk Handicap Idrætsforbund.

For de fleste var det en stor overraskelse, at Finn 
kunne vinde guld ved OL. For alle undtagen ham 
selv. Året før var han kun blevet nr. 25 ved Europa-
mesterskaberne med 1010 point. Ved OL året efter 
blev det mere end 100 point bedre. Selv gav Finn 
forklaringen på sin fremgang, og den var ganske 
simpel. Han havde intensiveret sin træning ganske 
betragteligt i tiden op til OL.

FINN LARSEN, ARNHEM HOLLAND 1980.

PArALymPiskE LEgE  
i 1980 i ARNhEm, hOllAND
Danmark vandt i 1980 guld i bueskydning ved de Paralympiske Lege, der 
foregik i Arnhem, Holland. Sejrherren var Finn Larsen.
TEKST: HOLGER KüRSTEIN FOTO: DBSF ARKIVFOTO

FINN LARSEN, 1990
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 OL OG IDRÆTTENS 
 RØDE TRÅD
I skrivende stund er OL i London i fuld gang. Vi benytter dog lejligheden 
til at se lidt tilbage ved hjælp af formanden for DIF, Niels Nygaard, der 
sætter OL i et breddeidrætsperspektiv. Det er relevant for bueskydning, 
fordi som alle andre idrætsgrene kommer vores OL-deltagere fra 
klubbernes breddearbejde.

TEKST: NIELS NYGAARD, FORMAND FOR DIF. FOTO: DIF

Om få uger bliver den olympiske ild tændt i London. 
(Nygaards artikel blev første gang publiceret den 
21.6.2012 på www.dif.dk, red.) Selv om de sidste 
danske OL-udtagelser endnu ikke er helt på plads, 
tegner der sig allerede nu et klart billede: Vi kan 
sende et virkelig stærkt dansk hold af sted til Lon-
don. Et hold med så mange atleter, at vi skal tilbage 
til OL i Atlanta i 1996 for at kunne matche det. Og 
et hold der dækker 17 ud af de 26 OL-idrætsgrene. 
På den måde er OL en markant understregning af, at 
bredden i dansk eliteidræt har det rigtig godt.

OL er et højdepunkt for eliteidrætsudøverne. Det 
fornemmer jeg tydeligt, når jeg taler med nogle af 
de atleter, der enten er udtaget eller fortsat kæmper 
for at blive det. Men OL er også et højdepunkt for 
mange danskere, når de på tv følger de danske atle-
ters indsats for at hente hæder og medaljer hjem til 
Danmark. OL er derfor et godt udtryk for, hvordan 
idræt kan være med til at skabe national identifikati-
on på en positiv måde.

Her er der god grund til at fremhæve den røde 
tråd i DIF-idrætten. Den er en vigtig forudsætning 
for, at vi kan stille med et så stærkt OL-hold.  Fra de 
svømmepiger, der ved OL forhåbentlig vinder medal-
jer til Danmark, går en klar rød tråd tilbage til den 
frivillige træner, som to gange om ugen har ansvaret 
for U8 holdet i den lokale svømmeklub.

EN vIGtIG FORUDSætNING
Den røde tråd er fuldstændig indlejret i DIF-idrættens 
DNA. Og den er en forudsætning for, at vi i Dan-
mark fortsat kan fostre så mange medaljetagere i en 
stadig hårdere international konkurrence. I såvel 
olympiske som ikke-olympiske idrætter.

I DIF har vi en klar ambition om at udnytte OL til 
at understøtte breddeidrætten i Danmark. Derfor har 
vi i foråret for første gang gennemført et landsdæk-
kende Skole OL for 4.-6. klassetrin. Det har vi gjort i 
et tæt samarbejde med TV2, TrygFonden, Samsung, 
Sparta, Atletikforbundet og andre gode samarbejds-
partnere.

Omkring 240 skoler fordelt ud over hele landet 
har afviklet idrætsstævner lokalt. I begyndelsen af 
juni havde vi et stort finalestævne over flere dage på 
Østerbro i København med ca. 5000 deltagere. Med 
indmarch, børnekor, fakkelløbere, Skole OL-ild og 
naturligvis en masse fysisk aktivitet. Jeg var selv til 
stede ved finalestævnet. Og jeg var dybt imponeret 
over skoleelevernes engagement og energi.

BøRNENE LæRER
Mange skoleklasser har også brugt Skole OL til at 
bringe det olympiske ind som tema i undervisningen. 
Her har børnene lært om OL’s historie og de olympi-
ske værdier om respekt, venskab, fair play og fælles-
skab.

Skole OL er et godt eksempel på, hvordan OL kan 
spille sammen med breddeidræt. Det er også en un-
derstregning af, at idrætsglæden og de olympiske 
værdier er fælles, uanset om der tale om OL-atleter 
eller børn i den lokale forening eller skole.

Kombinationen af OL og Skole OL er samtidig et 
af mange eksempler på, hvor bredt vi spænder i DIF-
idrætten. Hovedparten af vores medlemmer og vores 
aktiviteter er i breddeidrætten. Men vi rummer også 
den elite, der sætter vores land på verdenskortet – 
og henter hæder og medaljer hjem til Danmark. NIELS NYGAARD
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Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592 
formand@dbsf.dk

Næstformand 
Søren Holdt Jensen 
Tlf. 9832 2528 / 2215 2528 
viceformand@dbsf.dk

økonomi 
Steen J. Jørgensen 
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand 
Klaus Lykkebæk 
Tlf. 2518 0306 
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand 
Hans Lassen 
Tlf. 74436046 / 2460 9476 
bredde@dbsf.dk

Best.medlem Sjælland 
Sanne Rahbek
Mølleager 124, 2640 Hedehusen
Tlf. 3060 3509
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

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

Best.medlem Jylland 
Bjarne Strandby 
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

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

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

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

DBSFS BEStYRELSE

stævnEkALEndErEn    [kLik ind På www.dBsf.dk og få fLErE dEtALjEr]

AUgUst 
dAto stEd ArrAngØr stævnEtyPE 
 4.-5.  DBSF Samling - Ungdom Compound og Recurve
 5. Adlerhusbanen, Middelfart Middelfart Bskl. Danage Cup  70m stævne
 8.-19. Aarhus Aarhus Bskl. DM Senior/Master
 19. Sydvejen, Gram Ribe 3D
 25.-26. Aalborg Aalborg Bskl. DM Ungdom

sEPtEmBEr
dAto stEd ArrAngØr stævnEtyPE 
 1. Geel Skov Lyngby Bskl. Jagtstævne Ungdom 
 2. Ulbølle Ulbølle FM 3D – og åbent stævne
 8.-9. Jylland/Fyn DBSF Storsamling 
 9. Sorø Sorø Bskl. 30 D – 30 mål
 9. Esbjerg Viking JM 3D
 11.-15. Veliko Trojstvo, Kroatien EMAU EM 3D 
 15. Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede DM 3D
 22. Præstø Præstø SM 3D
 22.-23 Ribe DBSF Trin 2 kursus 
 22.-23. Tokyo, Japan FITA WC Finale 
 22.-23. Compiegne, Frankrig EMAU EM Clubteam Cup 
 29.-30.  DBSF Samling – Recurve Ungdom
 30. Auderød Skov, Frederiksværk Frederiksværk Bskl. Bjørne Jagten

oktoBEr
dAto stEd ArrAngØr stævnEtyPE 
 6. Fredericia Fredericia Bskl. Oktoberstævnet - 3D stævne
 6. Roskilde Sorø Bskl. Samling - Non-sight archers
 7. Uggeløse Skov Københavns Bskl. Langsørunden
 13. Roskilde Roskilde Bskl. Mammutjagt Ungdom
 14. Roskilde Roskilde Bskl. Mammutjagt Voksne 
 27. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA 18 m
 28. Taastrup Idræts Haller TIK Buernes By  
    – 8/12/18 m FITA Ungdomsstævne

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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