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Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:
•
•
•
•
•

Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine
Spidser i stål og messing
Fjerfaner i 17 forskellige former
Rådgivning om valg af pile-spine og vægt
Forsendelse til hele landet

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

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

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

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

LEDER
En livsform
Bueskydning bliver i høj grad en livsform for
mange af jer læsere. Bueskydning er mere end
blot en hobby, som man stempler ind til, når træningen kalder fra kl. 18.00-20.00 to gange om
ugen. De fleste medlemmer i DBSF bruger rigtig
mange timer om ugen på bueskydning, og det
gør I naturligvis, fordi I elsker sporten. I kan simpelthen ikke lade være. Det at gå til bueskydning
bliver altså en livsform – man bliver bueskytte, og
det påvirker mange af ens vågne timer. Udover
den tekniske, mentale og fysiske træning er der
udstyr, der skal passes, weekender der skal planlægges efter turneringsdatoer og oplevelser, der
bliver genoplevet.
Bueskydning bliver en måde at leve på. Den gennemsyrer alt, hvad man foretager sig. Det står
mere og mere klart for mig, efter jeg møder og
hører om endnu flere bueskytter. En af dem er
mangeårig eliteskytte, Erik P. Nielsen, der har en
unik historie i dansk bueskydning. Glæd dig til at
læse om den i dette og næste nummer af
BUESKYDNING.
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Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 4326 2728 Fax: 4326 2729
E-mail: dbsf@dbsf.dk
Åbnings- og telefontider i Sekretariatet i Idrættens Hus
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Sekretariatet varetages af Helle Jakobsen. Ønsker du at aflægge
kontoret et besøg – så ring og aftal nærmere med Helle.
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Nordisk
ungdomssamling
i Norge
I weekenden den 20.-21. oktober var 14 ungdomsskytter fra hele
landet samlet til nordisk træningssamling i Frederikstad, Norge.
Det gav en masse inspiration til de unge skytter.
Tekst og foto: Dan Hansen

Skytterne fik mulighed for at afprøve deres evner på nye måder. Her skyder de efter kort, der er sat op på måtten.

Som en del af det nordiske samarbejde er der også
en aftale om at afholde en ungdomssamling hvert
eller hvert andet år. Til denne samling i Norge blev
det besluttet fra dansk side, at vi ville sende udvalgte
skytter fra de to storsamlinger, så derfor var det 14
forventningsfulde skytter, der sammen med træner
Søren Ipsen og holdleder Dan Hansen fløj fra Københavns Lufthavn fredag den 19. okt. kl. 13.30. For
næsten alle var det første rejse arrangeret af DBSF.
Programmet for samlingen var opdelt med tre
faste punkter, en masse træning samt noget socialt
samvær. Der var kommet nogle flere tilmeldinger,
end de norske arrangører havde regnet med. Vi var i
alt 10 skytter fra Norge, 21 skytter fra Sverige og 14
skytter fra Danmark plus ledere. Vi skulle overnatte
på en skole, men her var der ikke plads til alle, så
derfor måtte både nordmænd og svenskere køre til
en bueklub 30 km. væk Efter ankomst fredag sent
på eftermiddagen, blev vi indkvarteret på skolen og
fik aftensmad, men vi var derefter alene tilbage på
skolen. Det blev udnyttet til at skyde en masse pile
og lære hinanden bedre at kende.
Lørdag formiddag var der et foredrag af Frank
Abrahamsen om mental træning. Han arbejder for
Olympiatoppen i Norge – Olympiatoppen arbejder
med de bedste norske atleter. Selv om foredraget og
spørgsmål foregik på engelsk, fik skytterne en masse
ud af det. Frank Abrahamsen var omkring mange
emner, så uanset niveau var der noget at tænke over
for alle skytter. Frank Abrahamsen har tre hovedbudskaber, som er vigtigt at tænke på:
•
Der er ingen garanti for gode resultater ved
positiv tænkning, men der er garanti for
dårlige resultater ved negativ tænkning
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•
•

Hvad stresser dig? Gør noget ved det, flygt
eller fight.
Hvad vil du gøre i dag, for at blive bedre i
morgen?

Efter frokost var der en grundlæggende gennemgang af recurvebuen og compoundbuen, hvor flere
trænere hjalp til med instruktionerne.
Herefter blev der trænet, trimmet, justeret, rettet
på kropsstillinger og meget mere, inden vi efter aftensmaden gik over til nogle skydelege og socialt
samvær.
Søndag formiddag blev der lavet en holdskydningskonkurrence. Hvert land stillede med et compound- og et recurvehold, hvor der blev skudt om
æren og håneretten. Desværre lykkes det ikke for et
dansk hold at vinde den præmie.
Reidun Hallan fra Antidoping Norge holdt derefter
et foredrag om antidoping. Hun gennemgik, hvordan en dopingkontrol foregår og fortalte om skytternes ret og pligt i den forbindelse. Reidun Hallan fortalte også om dopinglisten og om de farer, der er
ved at indtage forskellige kosttilskud, for som hun
sagde:
– Det er altid skyttens ansvar, hvad skytten indtager.
Efter frokost og en times skydning var det tid til at
pakke sammen og finde Danmark igen.
Skytterne gav udtryk for, at det havde været en
god og lærerrig tur. En tur som er første step for
dem, der ender på bruttoholdet og en dag skal
udenlands og skyde et internationalt stævne.

Reidun Hallan fra Antidoping Norge er i
gang med et foredrag for skytterne
fra Norge, Sverige og Danmark.

På programmet var en teknisk gennemgang af recurve- og compoundbuen.
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KØBENHAVNS
BUESKYTTELAUG
INDBYDER TIL

TROLDEJAGT 2012
I GRØNDALCENTERET
VI SKYDER 3 X10 (Børn+unge 24) 3D-MÅL ( FITA 3D REGLER)
BØRN OG UNGE : LØRDAG DEN 24/11 KL. 10.00 TK KL. 9.30
PRIS 50 KR
SENIOR : SØNDAG DEN 25/11 KL. 10.00 TK KL. 9.30
PRIS 150 KR
ALLE KLASSER ÅBNES VED MIN. 3 DELTAGERE
TILMELDING :
Sidste frist for tilmelding er 18/11
BØRN OG UNGE :
JOHNNY CHRISTENSEN MAIL: jc@ege12.dk

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

Dansk bueskydning har igennem længere tid haft held til at komme i
spotlight hos de danske medier. Især omkring OL og i tiden efter har
interessen for danske bueskytter været større end normalt. I perioden
27. juli 2011 til 31. august 2012 har der været mere end 1500 omtaler
i de skrevne (inklusiv online), danske medier om danske bueskytter og
”OL”! Vi bringer her nogle af historierne i oversigtsform.
Torsdag den 16. august 2012

24-årige Louise Lauersen bor og
træner i Aarhus. I næste uge deltager hun i DM sammen med Maja Jager og Carina Rosenvinge,
som også deltog i OL.

Eliten mangler
også støtte
N Elitebueskytten Louise Lauersen frygter for sin karriere,
hvis hun ikke får den nødvendige støtte fra Team Danmark.
Det afgøres i december.
MARIA JUEL GLASIUS
maria.j.glasius@jp.dk

Uden sponsorer ser det sort
ud for 24-årige Louise Lauersen.
Hun er ellers en af landets
dygtigste i bueskydning; en
sportsgren, som kan give
hende mange år på toppen
og i princippet lade hende
deltage i de næste seks olympiske lege.
Men usikkerheden på karrieren lurer altid. For hvordan skal man klare sig økonomisk, når sponsorerne ikke kæmper for at få en plads
på T-shirten?
Louise Lauersen har ingen
faste sponsorer ud over Hoyt
og Easton, som leverer buer
og pile gratis. Og først i 2011
fik hun Team Danmarks støtte til sportstalenter.
Med støtten klarede hun
sig igennem, holdt sig på toppen og kom i kvartfinalen
med sit hold i London. Men
uddannelsen sprang hun fra,

FAKTA

Team Danmarkstøtte
Årligt budget: 140 mio. kr.
Heraf kommer de 100 mio. kr.
fra Danske Spil, mens det resterende beløb kommer fra
sponsorater, donationer og tvrettigheder. Beløbet ændres
altså ikke trods et vellykket
OL.
I den forløbne periode har 30
sportsgrene modtaget støtte.
Heraf 22 OL-deltagende
sportsgrene.
Team Danmark har opstillet
krav om gode resultater i OL,
VM og EM. Det forventes, at
støttemodtageren kan levere
resultater fremover – gerne
med henblik på nyt OL.
Idrætsforbundet skal selv søge
støtte og skal også selv give et

Foto: Jens Dresling/Polfoto

det VM-mesterskab i bueskydning, som i 2015 afholdes på Rosenborg.

tid til at træne fuldtid. Jeg må
ud og banke på døre nu,« siger 24-årige Louise Lauersen,
som sprang fra sin uddannelse som blomsterdekoratør for
at træne op til OL.
Men Michael Andersen,
direktør for Team Danmark,
mener ikke, at hun skal være
bekymret, så længe Dansk
Bueskytteforbund har interesse i at satse på sin eliteafde-

beløb.
Den 17. december afgøres
støtten for år 2013-2015.

og et job har hun ikke. Og nu
er OL overstået.
»Min karriere er truet, hvis
jeg ikke kan få nogle sponsorer. Jeg kan ikke holde mig på
topniveau, hvis jeg ikke har

Spillelyst afgør støtten

ling.

Fastsatte krav

»Med de resultater som de tre
danske bueskyttere præsterede i London, så vil vi i princippet meget gerne hjælpe til
med støtten. Bueskydning er
fremragende tv. De tre har
gjort det godt allerede, og de
har en god alder, så vi forventer os meget mere af dem.
Men det kræver altså, at de
har deres eget forbund i ryggen de næste fire år. Hvis forbundet hellere vil støtte
breddeidræt eller ungdommen, så må de selv støtte eliteidrætten,« forklarer han.
Om få uger begynder Team
Danmark indsamlingen af
skriftlige evalueringer fra de
idrætsforbund, der ønsker
støtte. Ud fra de begivenhe-

der, som sportsgrenene står
over for i efteråret, udarbejder Team Danmark krav og
forventninger, som skal opfyldes for at få støtten. Derudover forventer Team Danmark, at forbundet satser så
meget på sin eliteafdeling, at
det er villigt til selv at kaste et
beløb i projektet.
»Vi fokuserer selvfølgelig
på, hvad eksempelvis bueskytterne har præsteret tidli-

Beløbet til sportsudøverne
afhænger ikke så meget af
den danske succes under et
OL som danskernes spillelyst. Det er nemlig Danske
Spil, der leverer 75 pct. af beløbet. Michael Andersen siger, at Team Danmark ikke
engang kender budgettet for
år 2013 endnu.
»Vi kommer til at investere
mere i nogle sportsgrene end
i nogle andre. Jeg kan ikke garantere noget endnu. Vi vasker alle tavler fuldstændig
rene for tidligere støtter, og så
ser vi, hvad der sker.«
»Jeg vil vildt gerne med
igen. Det var et så vellykket
OL, at min lyst til at fortsætte
er vokset. Men pengene i
kun
ere,
gere. Der kan vi konklud
bueskydning er der jo bare
at de har gjort det fremrageningen af. Året er gået, og alle
de – især under OL, som vi
er brugt. Samtidig ved
penge
gerne vil se frem imod. Og vi
jeg godt, at man er nødt til at
satser også på, at de kan klare
holde ved sin træning, for nisig godt fremover, og at de
veauet stiger konstant ligehar fine muligheder for at
som i alle andre sportsgredeltage i et nyt OL. Så buene,« siger Louise Lauersen.
skytterne vil vi gerne arbejde
Det var inden avisens
sammen med,« forklarer Mideadline ikke muligt at få en
chael Andersen og tilføjer, at
kommentar fra Dansk Bueen anden faktor, der giver
skytteforbund.
er
belæg,
re
yderlige
støtten

Dagens SPOTdeal

Smart trådløs bluetooth
højtaler
størrelse lige til
Denne smarte gadget har en perfekt
Presto sikrer
at tage med i tasken, og højtaleren fra
du er. Glem alt
hvor
dig store musikoplevelser uanset
kan tilsluttes
om irriterende ledninger. Denne højtaler
i parken, i
trådløst via bluetooth. Tag den med
muligt.
er
Alt
n.
sommerhuset eller på skiferie
inkl. fragt:
Normalpris: 1.034 kr. – SPOTdealpris
369 kr.
Sidste chance den 20. august kl. 23.59
på spotdeal.dk

Onsdag 16. maj 2

SportFyn

GrøMnaj-a i hekseskl på Lord’s
lankedde
samling
Fynsk bueskytte i GOG
Tirsdag den 7. august 2012

fyNBoer Til ol:
20-årig Broby-skytte
vandt de to første
sæt mod tysker, men
tabte efter fem sæt og
omskydning og fik
derfor ingen medaljer
ved OL

medaljehåb ved
■■Maja Jager fra Nr. Broby - et af de fynske
.■Jensen
sommerens OL i London. Arkivfoto:■Tim■K

udtaget til OL

27. juli - samme dag som åbningsceremonien - igennem
den vigtige seedningsrunde.
I næste uge er der en vigtig
generalprøve for Maja Jager
ved EM i Amsterdam.
Bueskydning: Maja Jager fra
Ud over de tre kvindelige
Broby Bueklub skal som ventter blev 11 andre attet med til OL i London. Den buesky
udtaget forleden. Herileter
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har
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Bueskydningen
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på det nationale cricketsta- en
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Nørmark
Udøverne tyvstarter OL, for Af Jakob
ortfyn.dk
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har■to■chancer■for■
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Vi håber at du havde
en dejlig dag.
Knus fra far og mor.

Send en hils
- op til 12 år.

20-årige Maja Jagers stemme
Det koster 25,- kr. og beta
dirrede i mixed zone i minutUgeavisen Faaborg, Torve
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send en check pr. post. Fo
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Verdens bedste træner
deler erfaringer med
Danmark
Intet mindre end verdens bedste træner inden for recurve
bueskydning, Kim Hyung Tak fra Sydkorea, gæstede i uge 42
Aalborg Bueskyttelaug.
Tekst: Henrik Toft og Rikke Carlé . Foto: Jakob Ruud Poulsen

noget ikke fungerer, må man rulle tilbage på træningsskalaen til sine basic skills. Meget effektivt og
det gav en del stof til eftertanke for trænere der deltog og var forbi i ugens løb. Man skal som bekendt
kravle, før man kan gå…
Hvem er Coach Kim?
Det var Aalborgs træner og selv tidligere OL-deltager
Henrik Toft, der i sin tid fik Kim Hyung Tak til Europa.
Aalborg kommune dækkede i 2003 udgiften til
Coach Kims og hans hustrus besøg i Aalborg Bueskyttelaug. I dag er han en efterspurgt træner over
hele verden, men har bevaret det gode forhold til
Aalborg og til Danmark. Kim Hyung Tak er grundlægger af den træningsmetode, som har gjort de
sydkoreanske skytter helt overlegne på verdensplan.
Herudover har han 5. dan i Taekwondo, PGA trænerlicens til golf og været koreansk mester i at lægge
arm!
I Sydkorea starter børnene med at træne uden
bue og pil, indtil de har de rette bevægelser for bueskydningen indkodet på rygraden. Der kan gå op
mod et halvt år, før de får lov til at skyde med buen
første gang!
Det var noget helt særligt, da Coach Kim, som Kim
Hyung Tak også kaldes, var i Aalborg. 13 nuværende
eliteskytter og nogle af de bedste ungdomsskytter
deltog i den eksklusive træningssamling, der varede
en hel uge fra morgen til aften.
Ud over trænerne fra Aalborg med Henrik Toft i
spidsen, deltog også Søren Ipsen fra kraftcenter
Køge og Dennis Bager fra Arcus, der i den kommende tid satser på at blive kraftcenter for Fyn. Med ny
inspiration i bagagen er de alle tre klar til at give erfaringerne videre til trænere og skytter. Det med
basic skills, og hvorfor det er så effektivt, vender vi
tilbage til.
De 13 deltagende skytter fik rigtigt meget ud af
træningen, hvor ingen detaljer gik Coach Kims næse
forbi. Der blev brugt videokamera og avanceret vi-
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deobehandlingssoftware til at identificere og rette de
fejl, der skal få skytterne til at blive endnu bedre. Det
er de helt små detaljer, der tæller. Noget der er helt
afgørende for, om man kommer med i medaljekampen. Der blev også rettet på selve udstyret og trimmet buer. Nogle fik lettere ben på, andre mindre
vægt på.
Kim Hyung Tak mener, at alt for mange ungdomsskytter i Danmark står med alt for mange pund på
buen – noget der ødelægger deres mulighed for at
indøve og lære den rigtige teknik på rygraden fra
starten. Til sammenligning har de koreanske skytter
langt færre pund på deres buer og skyder generelt
på kortere afstande, indtil teknikken er korrekt. Derfor var der også skytter, der undervejs skød med
klubbens træbuer, for at få teknikken på plads. Når

Perfekt slip efter bare en time
Kim Hyoung Tak ser som sagt basic skills og begyndertræningen som det vigtigste overhovedet. Derfor
fik Aalborgs begynderhold og begyndertrænere en
særlig bonus ved at Coach Kim mandag aften overtog træningen. Kim valgte at have fokus på ”hooking” – grebet om strengen – og selve slippet. Efter
kort tid havde samtlige skytter et næsten perfekt
slip! Og hvordan kan det dog gå til?
Undervisningen var en blanding af enkeltmandstræning og holdtræning. Først blev der checket om
alle trænere og skytter var bekendt med den grundlæggende T-form. Det er en meget enkel metode til
at lære skytterne at stå rigtigt, og det praktiseres allerede på begynderholdet i Aalborg. Skytterne skal
lære fire trin i skydningen (gøres bedst uden bue i

starten): Først løftes armene op til rette position, derefter drejes hovedet mod skiven, der ankres og på
en klar kommando gennemføres skuddet. Efter
skuddet skal skytterne fryse sin bevægelse – ”follow
through”. Dels for ikke at lære at flytte arme og
hænder ud til siderne, men forblive rolig og kontrolleret, og dels for at tjekke, hvor hånden lander efter
slippet. Lander den korrekt under øret eller står skytten og flagrer ude luften?
Efter fællestræningen gik Coach Kim rundt til hver
enkelt skytte og hjalp dem med deres slip. Undervejs
fik trænerne gode tips og tricks til, hvordan de kan
arbejde videre med skytterne efterfølgende. Her skal
man også huske, at bueskydning er en kontaktsport!
Coach Kim viste øvelser og eksempler på skytterne,
hvordan de skal gribe strengen og slippe igen. Endvidere, hvordan træneren tager om skyttens håndled
og skulder for at de får den rigtige fornemmelse for,
hvordan skuddet skal udføres. Samme øvelser lavede
han med trænerne, så de efterfølgende kan tage
over. Til slut på aftenen blev der igen øvet fælles
basic skills i takt. Coach Kim siger at skytterne basalt
set skal lære at tælle til fire og udføre de fire trin.
Uudnyttet dansk potentiale
I Aalborg har vi gennem mange år klaret os ganske
godt i såvel ungdoms- som seniorrækkerne – sidder
på omkring halvdelen af de danske rekorder i recurve. Betragter vi imidlertid tabellen nedenfor, som
viser et uddrag af resultater fra en koreansk børneturnering op til 11 år, hvor der er skudt på afstandene 35m, 30m, 25m og 20m, alle afstande på 80 cm
ansigt (lille ansigt), ser man tydeligt, at deres tekniske begyndertræning er på et andet niveau. Der må
være et kæmpe potentiale, vi ikke har udnyttet
endnu i dansk bueskydning.
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PIGER 10-11 ÅR
(Lille ansigt; afstande
1

29C

오해미

인천갈월초등학교

2

39A

박미지

대구동부초등학교

3

51B

김어진

용암초등학교

4

20B

방현주

오수초등학교

5

56C

정유빈

홍주초등학교

6

25A

김신형

예천동부초등학교

7

27C

김주희

인천갈월초등학교

8

27A

김유경

예천동부초등학교

9

34B

이가현

새일초등학교

10 28C

김선정

인천갈월초등학교

DRENGE 10-11 ÅR

(Lille ansigt; afstande

1

30C

이창원

모덕초등학교

2

36A

김영철

이원초등학교

3

51B

김강현

서울방이초등학교

4

20B

김예찬

동광초등학교

5

35C

김주웅

인천인수초등학교

6

25A

이우주

호반초등학교

7

27C

이진용

서울개봉초등학교

8

27A

박재우

모덕초등학교     

9

34B

신지민

서울방이초등학교

백승호

원미초등학교 

10 28C

Kilde: Coach Kim

12

35m, 30m, 25m, 20m)
342/1

351/1

348/4

358/1

340/2

344/3

346/11

355/8

340/2

338/13

348/4

357/3

338/5

345/2

21/11

18/5

16/2

20/6

28/10

21/6

19/7

22/11

24/10

22/11

24/11

34/18

31/14

33/15

343/14 352/15
21/11

28/16

332/10 343/4

347/8

327/16 341/8

350/2
26/9

33/15

332/10 338/13

350/2

353/12

16/4

11/4

15/5

22/8

19/5

19/9

24/6

27/11

356/5

32/12

357/3

29/16

339/4

334/22 342/18

334/6

337/15 346/11 351/18

20/8

15/3

15/3

17/8

331/13 335/18
13/3

16/5

19/11

358/1
34/21

22/11

27/18

352/1

349/24

28/15

25/11

1399

107

49

1385

92

36

1383

92

35

1378

91

44

1378

94

30

1375

89

33

1373

90

41

1373

88

43

1368

81

40

1367

82

34

35m, 30m, 25m, 20m)
337/6

341/9

351/4

356/5

336/8

342/7

352/3

355/1

342/1

344/2

340/29

357/2

335/10 350/6

350/6

357/2

337/6

338/16

349/7
25/5

34/18

327/20 339/15

355/1

357/2

18/9

15/5

20/9

16/6

17/4

17/6

339/3
18/4

339/3
19/8

23/11

21/9

22/13

26/9

18/5

18/8

28/10

19/8

26/9

32/17

32/5

31/17

33/0

33/21

358/1

33/21

337/18 347/11 353/10
18/7

344/2
21/7

326/24 335/23
11/3

27/14

15/1

24/8

29/11

335/46 353/10
14/7

29/11

355/1

354/7

31/13

30/19

333/13 337/18 346/12 352/12
15/6

16/4

23/11

28/12

1385
1385
1383
1383
1382
1378
1376
1371
1370
1368

Resultaterne for 30 meter kan sammenlignes direkte
med resultaterne for vores senior skytters korteste
afstand. De koreanske børneresultater er høje nok
til at kunne konkurrere med vores bedste seniorer på
den korte afstand!
Den koreanske træningsfilosofi udtrykt i basic
skills viser ganske tydeligt, hvor effektiv den er. Både
i børnerækkerne og senere på OL-niveau. Koreanerne har her fundet et simpelt system med stor effekt.
Bedre trænere og skytter på vej
Besøget har for træningen i Aalborg betydet, at træningen af især begynderne nu opprioriteres. Dette
skal også ses i sammenhæng med den store tilgang
af nye skytter – ”Carina effekten” og filmen Hunger
Games. Hver vinter har der i mange år i Aalborg
været teoriaftener efter de koreanske principper for
trænere, skytter og forældre. Det fortsætter. Men
der vil også være mere fokus på uddannelse af begyndertrænerne og train-the-trainer.

Tankerne kommer alle begyndertrænere til gavn i
hele landet, for Søren Ipsen har allerede inddraget
basic skills i sin undervisning på DBSF’s træneruddannelse trin I og II. På den måde når den succesfulde
koreanske træningsmetode ud til hele landet.
Og hvorfor skal den nu det? Kan man ikke ”bare
skyde”. Nej! Hvis vi skal holde på vores nye medlemmer og give dem succes med træningen, er det vigtigt, at de lærer et system, der et let at forstå og let
at forholde sig til. Det er da sjovere at kunne ramme
plet og kunne forstå, hvorfor man kan gøre det
gang efter gang, end at stå frustreret og ikke vide,
hvor der skal sættes ind, og hvad man gør forkert.
For det skal være sjovt at skyde med bue. Og det bliver rigtigt sjovt, når man kan forstå, hvorfor man
gør, som man gør og har mærket, at det gør en forskel.

At kæmpe for at
komme tilbage
til bueskydnings-sporten

Erik P. Nielsen, Silkeborg, er en levende legende i dansk bueskydning.
Han har været aktiv i bueskydning i 40 år, og er på en rejse, der indtil
nu har budt på tre buetyper og en masse oplevelser. Dem deler Erik P.
Nielsen med BUESKYDNINGs læsere i denne og næste udgave af
bladet.
Tekst: Erik P. Nielsen

Erik P. Nielsen ses her ved et Grand Prix i Tyskland i starten af 2000’erne.

I 1972 begyndte jeg med bueskydning, inspireret af
et amerikansk katalog og OL i München samme år.
Min første læremester var Ole Østrup og Ib Frandsen, Aarhus Bueskyttelaug. De var begge gode ”tilvirkere”. Det vil sige, dengang var det utænkeligt, at
man købte færdige pile eller fabriksfremstillede buestrenge. Det skulle man som begynder lære selv at
lave, når man skød med recurvebue af træ - en helbue model (før t/d modellen fremkom), og som i dag
mest ligner jagt recurvebuer med massiv midtersektion og laminerede ben ud i ét (68” og 42# Hoyt Pro
Medallist, fremstillet af Earl Hoyt, USA).
Pilene var af aluminium (24SRT), og det var en
kvalitet, der ikke når nutidens aluminiumskvalitet.
Den gamle garde blandt datidens landsholdsskytter
tog mig lidt efter lidt under deres vinger, og jeg blev
grundigt oplært af daværende landsholdsskytter
Arne Jacobsen og især Knud Erik Petersen, Aarhus
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Bueskyttelaug, der som min mentor bekymrede sig
en del om min potentielle landsholdsdebut ved
EM’76.
Efter knapt 13 år med landsholdsopgaver og rejser, blev jeg i 1989 kontaktet af daværende forbundsformand Knud H. Andreasen, der var i kontakt
med Team Danmark om oprettelse af et landshold
for compoundskytter. Planerne gik på en forholdsvis
stor økonomisk støtte og hertil skulle en landstræner
tilknyttes.
Af hensyn til læserne skal det oplyses, at DBSF
dengang rådede over en glimrende kursusejendom i
Villersø på Djursland. Det var et ombygget husmandssted med separat længe med førstesal inddraget, hvor der var overnatningsmulighed, konferencerum, tekøkken til de aktive, store baderum/toiletter
og indendørs 18m bane samt udendørs skiveskydningsbane og lokalt tæt ved, en egen feltbane med

16 mål som var fremragende til landsholdssamlinger
– intet mindre end perfekt! DBSF sekretariat befandt
sig i daværende privatbolig, der rummede bestyrerægteparret. Siden blev hele ejendommen frasolgt af
DBSF, der ikke ønskede denne facilitet længere.
Netop denne fremragende kulisse og at alt var på
plads samt en politisk opbakning fra Team Danmark,
gjorde det ekstremt udfordrende for mig at opbygge
et komplet nyt landshold med en buetype, der først
fornylig var begyndt sin færd ind i skiveskydning
også.
Derfor solgte jeg alt mit recurve-grej og anskaffede compound-udstyr, da jeg altid har ment, at for at
træne folk oprigtigt bør man mestre kunsten at
skyde med det, man selv beder dem mestre. Derfor
måtte jeg sætte mig ind i denne nye og noget mekanisk inspirerede buetype, som havde en ekstrem fart
og den letteste bue at ramme med overhovedet,

hvilket for en recurve-skytte var lig med, at du ramte
alt hvad du sigtede på fra første færd, da du jo
havde lært at skyde rigtigt.
Jeg blev oplært af nogle af de bedste og professionelle compoundbueskytter i USA og selvfølgelig
Niels Baldur, hvis fortjeneste det var at have bragt
compoundbuen og kendskab hertil med sig hjem fra
arbejde i USA. Niels har siden kunnet leve 100% af
sin hobby, og har i dag sit eget buefirma, hvor der er
fast arbejde til to personer.
Niels lærte mig alt om materiale, teknik og releaser, hvilket var en større del af det at skyde med
compoundbue.
– Bueskydning er ej blot en sport, men en besættelse, som vi sagde dengang.
Fortsættes på side 16
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Fortsat fra side 15

I sine unge dage kom Erik P. Nielsen på landsholdet
som recurveskytte. Her ses han i 1976.

Efter 10 år som landstræner, hvor det lykkedes at
bringe ustrukturerede, middelmådige feltskytter til at
vinde VM et par gange, masser af EM titler og et
hav af NM titler, hvor DBSF i 8 år sad på den internationale felttrone, valgte forbundet at ændre på trænerstrukturen og ansatte Ole Gammelgaard som
landstræner. I en kort overgang fungerede jeg dog
endnu en stund som compoundtræner i skiveskydning, da arrowhead som feltdisciplin var kraftigt på
retur og de bedste feltskytter havde fået interesse for
at vinde glamourøse sejre internationalt med compoundbuen ved skiveskydning (Grand-Prix’er og
World Cup) og gjorde det, var tiden kommet til at
trække mig.
Herefter takkede jeg af - dels for at give Ole mere
plads men også for at forfølge min drøm om at få
debut på landsholdet i compound, idet jeg havde
forbud igennem 10 år mod at besætte en plads på
holdet som aktiv træner, skønt jeg et par gange
havde vundet DM i såvel felt som skiveskydning og
blandt andet fik min DIF-medalje overrakt personligt
af Kronprins Frederik – en udsøgt fornøjelse!
De næste mange år gik med landsholdsopgaver,
danske rekorder, europæiske og verdensrekorder for
hold og den første dansker nogensinde, der passerede 1400 points.
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Efter deltagelse ved fire verdensmesterskaber i
træk, og ved EM indendørs i 2006 den første guldmedalje for hold compound til DBSF nogensinde,
indtraf en række drastiske forandringer i mit liv.
Pain is temporary, pride is forever. Som min tidligere instruktør udtalte:
– Smerte det er noget man kontrollerer i sit
hoved.
Efter en alvorlig ulykke, hvor jeg blev kørt ned på
min mountainbike i 2007, brækkede tre ryghvirvler
og måtte gå med korset i seks måneder, lykkedes
det at komme tilbage på landsholdet, omend jeg aldrig fik helt samme styrke.
I august 2011 fik jeg endnu et uheld, der fik min
stabile buearm til at gå i stykker, da jeg brækkede
mit venstre håndled tre steder og måtte restituere i
lang tid og aldrig kan genvinde fuld styrke, idet dele
af knoglerne er ødelagt. Det har den konsekvens, at
jeg ikke kan håndtere en stabilisering, der falder forover i slipøjeblikket, hvilket typisk sker i mere eller
mindre grad for recurve- og compoundbuer.
Valget faldt derfor på langbuen, og det var med
bange anelser, at jeg afprøvede en sådan buetype i
januar 2012. Frygten for, at denne buetype ikke ville
blive accepteret af mit dårlige håndled og derfor ville
udelukke mig fra sporten som aktiv, var dominerende. Men frygten viste sig at være ubegrundet, idet
langbuen ikke falder forover i skudøjeblikket og således ikke rammer mit ødelagte knoglehjørne ved
håndleddet.
At skyde med langbue er en helt anden verden
end med compoundbue, naturligvis. Ikke alene er du
befriet for tekniske hjælpemidler af enhver art; sigte,
justérbar pilehylde, stabilisatorer, release og udveksling på cam-hjul, som gør det muligt for enhver at
holde mange pund og ramme, men også det administrativt tunge besvær med at skrue i ét væk, at
holde hjulene synkrone, at tune releaset med mere,
blev jeg befriet for.
Tænk at jeg nu blot behøver at lægge en klassisk
træpil på det lille filtstykke i udskæringen (buevinduet – for at skåne lakken), trække strengen tilbage og
vide at det er op til mig selv at lave et godt skud
med fuld koncentration i et splitsekund og med indlært muskelbevægelse bag det simple udstyr, fordi
intet andet kan hjælpe mig. ”You are on your own!
And when you’re in – you’re in for good!”
At fokusere og koncentrere mig 100% i et splitsekund og bagefter vide at det var mig, der skød en pil
afsted og ikke en masse teknik, hvor man trykker på
en knap og udstyret stort set klarer resten, er en
skøn følelse i kroppen!
Det kan umiddelbart lyde ”frelst”, men ikke desto
mindre er det en kendsgerning, at langbueskydning
kræver mere af skytten end nogen anden buetype

for at kunne ramme. Samtidig er det et klassisk tidsstudie i opbygning af urgammel skydestil historisk
set og at være tættere på naturen - grundet de
simple virkemidler; en træpil med naturfjer og en
simpel træbue. Herved er vejen banet for at udvikle
sin muskulære selvforståelse og øge sin grad af selvtillid, velvidende, at det var dig, som fremkaldte
skuddet og ikke en bunke metal.
Som amerikaneren Byron Ferguson siger det så
præcist i Become the Arrow:
– Hvorfor skyde langbue i stedet for recurve eller
compound? Det er ganske enkelt mere sjovt, det traditionelt forbundne med denne buetype og dens historisk/romantiske betydning. Traditionelt udstyr – i
teknisk henseende men også i holdning og filosofi
og kultur. Fordi langbuen har en sjæl. En langbue var
engang et træ i skoven, og hver gang jeg går en tur
i skoven med langbuen, tager jeg den jo egentlig
hjem hvor den kommer fra! Den kræver mere engagement for at opnå det ultimative i nydelsen. Den
har en ekstrem enkelhed i tuning og opsætning, der
gør det umiddelbart nemt at gå til udstyret for enhver bueskytte, som søger en enkelhed og let adgang til sporten i sin hverdag. Der er intet mekanisk,
der kan rasle løs eller gå ud af synkronisering. Og
skal du endelig skyde på ting, der bevæger sig (er i
fart), er der intet, som overgår langbuen. Det er også
en speciel følelse og tilfredsstillelse at lave et godt
skud, idet du ved, at det var dig, der gjorde det og
ikke hverken sigte, release eller cam-hjul, som gjorde
udslaget. Du opbygger selvtillid og en indre fornemmelse for skuddet, der alt sammen er dig og ikke
udstyret.
Efter at være blevet belært gennem 40 år om skydeteknik ud fra OL-disciplinen med recurvebuen og
senere den knapt så omfangsrige compound-teknik
(skønt flasket op af de amerikanske profesionelle), er
det ganske få ting fra denne periode, som jeg har
kunnet tage med mig over i langbuen; at bevæge de
rigtige tryk-/trækmuskler og at et slip er et slip, og
en stabil buearm aldrig går af mode.
Ind i mellem får jeg nogle perioder, hvor ikke alt
lykkes, og det er en helt ny fornemmelse for mig
mentalt set, at skulle acceptere at skyde forbi et mål!
Og samtidig at kunne leve positivt med det, havde
jeg aldrig troet skulle være muligt! Det skal især ses
ud fra min recurve- og compound grundviden om, at
får du for mange dårlige skud, er din score af en
sådan art, at du lige så godt kan pakke dit udstyr
sammen og køre hjem.
Men jeg bliver belært og lærer mig ting og sager
samtidig med, at dette nye langbuemiljø er medmenneskeligt, mere hjælpsomt overfor nye skytter
end andre skyttemiljøer indenfor DBSF, og jeg fornemmer, at jeg er en smule på vej til at mestre nogle

få gode skud ind i mellem, og jeg nyder at blive belært om at min teknik er fuld af fejl endnu – og at
det for første gang mentalt er okay, at der skydes
forbi ind i mellem, netop fordi det er så svært at mestre langbuen til fulde.
At blive modtaget som ”forkert” bueskytte er ikke
et begreb, der eksisterer i langbuekredse, snarere
tværtimod, bliver man imødekommet og budt velkommen som en vildfaren sjæl, der i lange perioder
har været forvildet i sin opfattelse af bueskydning,
for til sidst at komme ”hjem” og være i trygge familiære omgivelser – den fortabte søn vender hjem.
At lytte til kompetente langbueskytter her til
lands, hvoraf vi har en hel del; blandt andet Jes Lysgaard, der med sin fremragende bog ”Skydning
med langbue – mentaltræning og refleksioner
over livet” dækker adskillige af de aspekter, som
hersker omkring langbuen, ligeledes John From (hos
PAMHULE), Tom Rask og flere ikke at forglemme har
inspireret mig med deres engagement og ligefremhed omkring mit vé og vel, blandt andet Otto Zebitz
og Ove Iversen, der sjældent lader en lejlighed gå
forbi uden at belære mig, om hvor tåbeligt jeg
bærer mig ad … og om mine mangelfuldheder og
udstyr, der ikke passer sammen og tak for det! En
speciel tak til H.C. Rosseau for at bringe mig et godt
stykke ind i udstyrssiden og til stadighed belære mig
om, at min holdning er for opret i forhold til langbue-skydeteknik.
Erik P. Nielsen fortæller i næste nummer af BUESKYDNING videre om sine oplevelser i skiftet til langbuen.

Første dansker til at skyde over 1400 points på en FITArunde var Erik P. Nielsen med sin compoundbue. Han
modtog en stjerne som denne som varigt minde fra
FITA (nu World Archery).
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Debut for
3D-stævne

Fredericia Bueskytte klub afholdt den 6. oktober 2012 deres første
3D stævne. Det var en våd men god oplevelse for alle. Eva Kristensen
fulgte skytterne i de spændende omgivelser, og hun fortæller her i
tekst og billede om sine indtryk.

Bo Lynnerup, Haderslev

Tekst og foto: Eva Kristensen, Palnatoke Kolding Bueskytteklub

Det var sløjt med tilmeldinger i starten, men man
nåede til sidst op på 64 deltagere, som blev fordelt i
13 patruljer. Stævnet blev holdt i et område med
skov, åbne marker og stejle skrænter. Skytterne blev
udfordret på mange måder både af vejret, som gav
masser af mudder, men også af de opstillede mål.
Endnu en udfordring var kreaturerne på marken,
som kommunen ikke havde fået fjernet til trods for,
at man havde lovet foreningen dette. Men alle overlevede både de firbenede og de tobenende - og
uden at komme til skade.
Til trods for regnvejr det meste af dagen var der
en positiv stemning blandt skytterne, og sidst på
dagen var vi så heldige at solen tittede frem. Det
betød også, at der så vidt jeg kunne se, var et rimeligt salg af pølser, kaffe og kage.

Der var lavet en konkurrence, medens man ventede på, de sidste skytter skulle komme ind. Man
havde placeret en bjørn meget langt væk og så
gjaldt det om at ramme ”11-eren”.
Fredericia Bueskytteklub har besluttet, at man vil
holde en ny Oktoberjagt næste år den 5. oktober, og
det kan jo kun betyde, at man ikke er blevet afskrækket af de udfordringer, som det at holde et
stævne giver. Jeg hørte dog også kun positive tilkendegivelser, medens jeg gik blandt skytterne. Der var
selvfølgelig nogle småting, som man påpegede
kunne blive bedre, men det har Fredericia helt styr
på, da der på bagsiden af skydesedlerne var mulighed for at komme med kritik både positiv og negativ.

Leon Bahnsen i mudder

Peder Nielsen, Nr. Snede

Hans Madsen, Fredericia

Peter Slot
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40 års

jubilæum i Hinnum Hut
Stemningen var i top, da Hinnum Hut lørdag den 8. september 2012
slog dørene op og inviterede medlemmer og andre med interesse for
bueskydning til klubbens 40 års jubilæum. Rammerne var de nye lokaler
under det nyligt indviede prestigeprojekt Magion i Grindsted.
Tekst: Hans Jørgen Dahl Nielsen. Foto: Magnus Kuhl

Der var stort fremmøde af medlemmer og andre interesserede, da bueklubben Hinnum Hut fik besøg af
et par af verdens bedste bueskytter i de nye lokaler
under Magion i Grindsted. De gamle kælderlokaler
havde fået en ansigtsløftning, og der var pyntet flot
op med udstillinger af gamle avisudklip, billeder fra
klubbens opstart og op til i dag, forskellige buer, pile
og andet tilbehør. Her var der recurvebuer, langbuer
og compoundbuer for enhver smag og i forskellige
prisklasser. Næstformand Ole Sørensen havde til
dagen ligeledes medbragt sin compound armbrøst,
der med kikkertsigte og andre moderne anordninger
kunne betragtes blandt de udstillede genstande. Ole
oplyste til de interesserede, at buens trækvægt var
hele 155 pund og med en udgangshastighed på 402
fod i sekundet er det et våben, som udover forsigtighed også kræver en våbentilladelse for at erhverve.
Der var også udstilling af jagttrofæer fra dyr, som
er nedlagt med bue og pil og heriblandt et glinsende
skind fra en sortbjørn, som tiltrak sig stor opmærksomhed.
Størst opmærksomhed på dagen tilfaldt dog dagens to gæstebueskytter, nemlig Martin Damsbo og
Maja Jager. Martin Damsbo har været med på eliteplan indenfor compoundskydning i en del år efterhånden og har blandt andet flere internationale medajler på sit CV.
Maja Jager er trods sine kun 20 år veletableret i
toppen af dansk bueidræt og er gennem sin deltagelse ved sommerens Olympiske Lge virkeligt blevet
eksponeret på tv-skærme over det ganske land.
Ole Sørensen bød de to bueskytter velkommen,
og der var samlet mange mennesker for at se de to
sende pile af sted. Først skulle der dog varmes op,
og de to entusiastiske bueskytter med Maja i spidsen
fik snart forsamlingen med på en fælles opvarmning.
Her kunne det konstateres, at en ung kvindelig OLatlet er noget mere smidig end den lokale næstformand for klubben, der havde sine problemer med
for eksempel at nå jorden med begge håndflader og
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samtidig have strakte ben! Til stor morskab for
begge i øvrigt.
Herefter var det tid til at se, om opvarmningen
havde haft den ønskede effekt, og Martin og Maja
skuffede ingen. De viste, hvorfor de regnes for nogle
af de bedste indenfor deres felt, og det var imponerende at se den præcision, hvormed de gang på
gang satte pilene i skiven.
Martin og Maja sluttede seancen af med at fortælle noget om deres udstyr og give eksempler på,
hvad der for dem, er den rigtige skydestilling. Maja
oplyste i øvrigt, at hun skyder cirka 300 pile om
dagen … om dagen! Det var vist først der, at en del
af de fremmødte blev helt klar over forskellen på en
eliteskytte og et medlem af den lokale forening.
Hyggeligt samvær med kaffe og kage sluttede
dagen af, og Ole Sørensen kunne konstatere, at arrangementet havde været en succes,. De mange
fremmødte havde fået indblik i bueklubbens historie
og udvikling gennem de sidste 40 år.
Kort tid efter klubbens start blev den tilmeldt
Dansk Bueskytteforbund, hvilket bevirkede at medlemmerne kunne deltage i nationale og internationale stævner. Silkeborg Bueskytteklub hjalp klubben i
gang med instruktion og lån af buer og pile. I begyndelsen blev der skudt på forskellige arealer i
Grindsted og Billund, senere benyttede man boldbanerne ved Jørgen Glavindsvej (den som vi benytter i
dag) og om sommeren en kældergang på Søndre
Skole. På et tidspunkt skulle man forlade Søndre
skole, og klubben fik i stedet lov til at benytte kælderen under Hedehallen (samme lokaler som vi benytter i dag).
Vagn Hansen var formand indtil 1980, hvor
Tommy Bindesbøl tog over. Tommy skød med barbue
og var meget interesseret i jagt og feltskydning, hvilket påvirkede andre af klubbens skytter. Der blev
skudt ca 4 år i Grusgraven ved Rishøj Mørtelværk,
og derefter blev der indrettet en feltbane i en grusgrav i Billund, som Møller Nielsen ejede. I de kom-

mende 6-7 år blev der hvert år afholdt et feltstævne,
og der var stor tilslutning – måske fordi den blev afholdt først på sommeren, så man kunne bruge det
som træning til de mange stævner, der blev afholdt
mange steder i landet, blandt andet Danish Open,
JM og DM. Feltbanen blev delvis ødelagt, da grusgraven skulle fyldes op af jord fra den nye lufthavn,
og siden forsøgte man at bruge den resterende del
af arealet som feltbane. Men der var ikke rigtig interesse for sagen, så det stoppede efter et par år, og
man gik over til at skyde på den nuværende udendørsbane i sommerhalvåret.
Vi har denne sommer udvidet vores skydebaner
med 8 stk nye 18 m baner udstyret med henholdsvis
single og triple easypull latexpropper, som er forrygende gode til de kraftige compound buer. Herefter
råder vi over 8 stk 18 m baner, 7 stk 12 m baner
(alle med easy pull propper). Derudover har vi en
mobil 8 m bane med seks baner til begyndere. Vi har
desuden mange mobile skydemåtter til buejagttræning på ukendte afstande.
Vi besluttede i sensommeren, at vi har behov for
yderligere en skydedag om ugen, så nu træner vi tre
dage om ugen samt deltager i vinterskydning mm.
Klubben Hinnum Hut har som den eneste klub på
Fyn og i Jylland tilladelse til armbrøstskydning på
vores bane, og vi har to skytter udstyret med disse
“pilekanoner”. Det tog rigtig lang tid at få de forskellige tilladelser til disse våben. Det er vel mest legetøj for store drenge men meget fascinerende buer.

Et tilbageblik
Bueskytteklubben Hinnum Hut blev dannet i 1972 som en afdeling under Grindsted Firmaidræt af en
flok mennesker fra Grindsted og Billund, som havde fattet interesse for sporten – blandt andet Kresten
Hansen som var lærer og formand for firmaidrætten. Navnet Hinnum Hut blev vedtaget ved et møde
hos en lærer i Hinnum. Hvor slutnavnet Hut kommer fra vides ikke med bestemthed, men det det har
sikkert sin oprindelse fra Robin Hood, som alle bueskytter kender og ser lidt op til.
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Debat

DBSF har modtaget dette brev

STÆVNEkalenderen

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

NOVEMBER

Til Dansk Bueskytte Forbund
Kære venner!
Emne: Forbundskontingent
Fra Rønne Bueskytte Laug vil vi godt sætte fokus på forbundskontingentet. Vi har naturligvis bemærket os,
at det blev forhøjet ved repræsentantskabs-mødet i maj med et stort flertal. Men også at der var kritiske
røster med forskelligt indhold.
I en mindre forening som vor – i udkantsdanmark – har vi efterhånden svært at følge med. Med lige godt
40 medlemmer er vi oppe på at betale til forbundet 25.950 kr. af en kontingentindtægt, som ifølge sidste
regnskab var på 34.620 kr. – hvilket svarer til 74,9 %. Altså ¾ af vort medlemskontingent går til Dansk
Bueskytte Forbund …
Af den resterende 1/4 - 8670 kr. - skal der betales halleje, forsikringer, vedligeholdelse på klubhuset samt
skivemateriel for bare at nævne de mest trivielle udgifter. Enhver klubbestyrelse kan se, at der vil blive et
klækkeligt underskud … Derfor må vi i klubben stadigt søge alternative indtægtsgivende aktiviteter
– hvilket vi så gør. Fonde, skolebesøg, sponsorer til materialer og Action Tour m.m. Pt. er vi en del medlemmer, som faktisk bruger mere tid på alternative aktiviteter end på at skyde med bue …

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
3.
4.
24.-25.
25.

Lyngby
Haderslev
Grøndalscenteret, København
DGI Huset, Vejle

Lyngby Bskl.
Haderslev Bskl.
København Bskl.
Vejle Bskl.

FITA stævne – Ungdomsturneringen
3D - Juleturnering
Troldejagten 2012
FITA 18 m

DECEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
1.
8.-9.

Nykøbing F
Singapore

Nykøbing F Bskl.
WA

Las Nykøbing		
Indendørs WC1

JANUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
6.
Taastrup Idræts Haller
TIK
				
12.
Helsinge
Helsinge Bskl.
13.
Helsinge
Helsinge Bskl.
18.-20.
Nimes, Frankrig
WA
19.
Bellinge Idrætscenter
Arcus
20.
Bellinge Idrætscenter
Arcus
27.
Lyngby
Lyngby, Bskl.

Nytårspokalen 18m Seniorstævne
m. finaler
Møllejagten Ungdom –
Møllejagten Senior
Indendørs WC2
FM + Sct. Sebastian Cup
18m holdturnering
Muldvarpejagten - Senior

Under debatten på forbundsmødet om kontingentet til forbundet fremkom følgende bemærkning:
(…) at man henstillede til de klubber, der mener, at for stor en del af deres klubindtægter går til forbundet, at overveje, om deres klubkontingent er for lavt …
Det har vi naturligvis også overvejet. Problemet er bare, at det generelle prisniveau for klubkontingenter
her på øen ligger en del under det øvrige land. Hvis vi hæver prisen i Rønne Bueskytte Laug, risikerer vi, at
vore inaktive medlemmer melder sig ud – eller flytter til andre idrætsgrene. Hvilket forværrer situationen.
Desuden kan vi i den forbindelse oplyse, at vores kontingentniveau stort set svarer til et gennemsnit af landets andre bueskytteforeninger.
Bor man på Bornholm er Dansk Bueskytte Forbund meget langt væk. Både fysisk og mentalt. Ved vore generalforsamlinger de senere år - og mand og mand imellem – går diskussionen på, hvad vi så får for de
penge, vi sender til Brøndby – udover bladet BUESKYTTEN.
Grundet de forholdsvis store rejseudgifter, hvis og når vore medlemmer vil forsøge sig ved et stævne eller
mesterskab i Danmark, må vi påregne en væsentlig udgift. Bare for at komme til Sjælland med en bil ryger
der snildt 2200 kr. – færge og bro tur/retur. Skal vi til Jylland må der ydermere påregnes én til to overnatninger. For tiden kan vi fra klubbens side ikke bidrage til rejseomkostningerne til vore skytter, som påtænker at deltage udenøs. En del af de midler, som vi hvert år afleverer til DBSF, kunne f. eks. have gjort underværker her …
Med denne skrivelse ønsker vi at gøre opmærksom på, at smertegrænsen for vor del er nået. Men vi forestiller os ikke, at vi er den eneste forening, som kæmper med det problem. Vi tror, at man skal tage forholdet op til seriøs overvejelse. Ellers er vi bange for, at DBSF både taber medlemmer – og i værste fald de
mindre foreninger.
Venlig hilsen
Rønne Bueskytte Laug
Pia Dannemann, formand.

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. 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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