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LEDER
Julen er over os
December måned er over os, og mange af os gør
klar til den 24. december, som marker et af de sidste
højdepunkter i et langt år. December er også tiden,
hvor vi kan kigge tilbage og se på de ting, vi har
opnået og tænkte på de successer og nederlag, vi
har oplevet.
Dansk bueskydning har haft stor succes i 2012 på
flere områder. Der var blandt andet medaljer til compoundskytter ved EM og World Cup, der var en flot
OL-deltagelse, der var EM-medalje ved EM i 3D, og
der var stor interesse fra nye medlemmer for at kom
me til at prøve at skyde med bue. Det er et håb, at
såvel de ”gamle” som de nye medlemmer, til stadighed vil være så begejstrede, at de kaster en masse
energi af til dansk bueskydning. BUESKYDNING
ønsker at være et sted, hvor I som læsere kan finde
ny viden, nye inspirationer og være med til at dele
ud af det, som I mener, er vigtigt. Jeg håber, at 2013
vil være endnu et godt år for alle medlemmer i
dansk bueskydning.
Glædelig jul og godt nytår!
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Dansk Bueskytteforbund
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
Mandag - torsdag 10.00-15.00
Sekretariatet varetages af Helle Jakobsen. Ønsker du at aflægge
kontoret et besøg – så ring og aftal nærmere med Helle.
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BESØG FRA
BHUTAN

Dansk Bueskytteforbund have sidst i oktober besøg af tre medlemmer
fra Bhutans Olympiske Komité. De var i Danmark for at opleve og blive
inspireret af dansk idræts- og foreningsliv.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Annemarie Haahr Kristensen, DHU

Efter en meget lang rejse ankom en delegation fra
Bhutans Olympiske Komité til Idrættens Hus i Brøndby, hvor de skulle møde danske forbund. Tre fra komiteen brugte et par timer med sportschef Allan B.
Grønkjær, som fortalte om, hvordan DBSF er struktureret, om bredde- og eliteidræt og lignende. Det blev
hurtigt til en snak om, hvordan Bhutan i disse år forsøger at nystrukturere deres sportsgrene. Som alle
andre lande i verden er de stolte over deres eliteidrætsudøvere, og de vil gerne blive bedre, så de kan
være med helt fremme.
De kom til Danmark for blandt andet at finde en
masse viden og inspiration om den danske foreningsmodel. I kongedømmet Bhutan er de først lige
begyndt at oprette foreninger til blandt andet idræt,
og de kan se, hvad de danske foreninger betyder for
breddeidrætten. De skulle igennem nogle moduler,
der ville give dem redskaber fra den helt overordnede organisering, ledelse, værdier til dagligsopgaverne
i en gennemsnitlig idrætsforening.
Efter en dag i Brøndby rejste de til Viborg-egnen,
hvor de i løbet af en uge skulle besøge en lang
række foreninger og idrætscentre i området.
De overværede blandt andet en håndboldkamp i
mændenes 1. division mellem Stoholm og Lemvig/

Thyborøn, de har været til skumhåndboldstævne i
Stoholm -og været med til et bestyrelsesmøde i Stoholm IF.
Bueskydning er nationalsport
I 1971 blev bueskydning udpeget som nationalsport
i Bhutan i forbindelse med, at Bhutan åbnede sig
mod verden og blev medlem af FN. Det var den
traditionelle form for bueskydning, der var mest
populær på det tidspunkt, men langsomt vandt den
moderne form for bueskydning frem. I dag dyrker
man begge dele.
Bueskydning i Bhutan er mere end en sport.
Det er et levende eksempel og en dynamisk mani
festation af de unikke traditioner og kulturer i de
bhutanske folk, og det er en fejring af den bhutanske levevis. Ingen festival og ingen fest er komplet
uden en omgang bueskydning og selve sporten er
en kombination af fysiske talenter og åndelige påvirkninger, hvor guder og ånder er opfordret til at
hjælpe en spiller eller et hold til at udføre bedre og
vinde konkurrencen.
Bhutans bueskytteforbund arbejder for at udbrede
både den traditionelle og den moderne form for
bueskydning. Bhutan har således haft skytter med til
OL i bueskydningen siden 1984.

Bhutans Olympiske Komité er meget
interesseret i at lære og dele ud af deres
egen viden.

Medlemmer af Bhutan Olympiske Komité deltog i Idrætsdagen på Skals Skole. De ses her i nationaldragter, og
gennemfører en traditionel dans med skolebørn.
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Er du interesseret i at skabe en relation med
sporten i Bhutan, så kontakt sportschef
Allan B. Grønkjær, der kan hjælpe med at
skabe den første kontakt.
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Forbundsmøde 2013
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde på
Hotel Scandic Hvidovre
Kettevej 4
2650 Hvidovre
Søndag d. 14. april 2013 kl. 10.00
Dagsorden ifølge lovene.
Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.
Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan fremsætte lovforslag,
skal, for at blive behandlet på et forbundsmøde, være DBSF’s sekretariat i hænde
senest 6 uger før Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 8 uger før Forbundsmødet.

Deltagerpris: kr. 200.- pr. person – Prisen dækker frokost og forplejning
Tilmelding og sidste betalingsfrist er 15. marts 2013
Rolf Lind
Formand DBSF

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

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

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

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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Juleskydning
Julen står for døren, og i Haderslev startede de julefejringen ekstra
tidligt. Haderslev Bueskyttelaug afholdt søndag den 4. november
deres årlige ”Juleskydning”.
Tekst og foto: Eva Kristensen, Palnatoke Kolding Bueskytteklub

Stævnet blev ledet dygtig af de to piger, Malou Engelbrecht Schøtt og Victoria Skjemstad, som havde
sørget for indbydelse og stod for modtagelse af betaling for stævnegebyr. Victoria havde også tid til at
fotografere lidt under stævnet. Rune Morten Skjemstad, et andet medlemmer i Haderslev Bueskyttelaug,
gav en ekstra hånd i dagens anledning. Det betød
også, at John From kunne ”holde fri” og deltage i
skydningen. Det er dejligt at se en klub, hvor medlemmerne har uddelegeret opgaverne, så det ikke
altid er Tordenskjolds soldater, som laver alt arbejdet.
Stævnet blev holdt ved Pamhule Jagt- og Fiskeri
på Pamhulevej 67 i Haderslev. Der deltog 55 skytter.
Vejret var rigtig fint med høj solskin det meste af
tiden. Området bar tydelig spor af al den megen
regn, som var faldet i ugens løb. Og flere af skytterne fik da også våde tæer. Når man gik rundt på
banen, kunne man dog høre, at skytterne hyggede
sig, og der var ingen sure miner.
Der var sørget godt for skytterne, idet man kunne
købe suppe, pølser med brød, kaffe, varm kakao og
kage, så der var ingen, som behøvede at sulte.

Butikken var åben for salg efter skydningen, og
dette benyttede en del af skytterne sig af.
Den megen regn gav også anledning til en lille
sjov historie, da en af bilerne sad uhjælpelig fast.
Men heldigvis var der en stak friske skytter, som kom
til, og fik bilen skubbet fri.
Da alle var tilbage fra skydningen og havde fået
spist af, var der ”Bjørneskydningen”. Her havde man
placeret en stående bjørn på ukendt (lang) afstand,
man kunne så købe to skud for 20 kr. Præmien til de
voksne var 500 kr. for den, som kom tættest på hjerteringen og vinderen af konkurrencen blev Frederik
Madsbjerg fra Aarhus Bueskyttelaug, som også var
den uheldige bilist, hvis bil sad fast, så mon ikke han
alligevel fik en god dag ud af det. Hos børnene
vandt Niklas T. Pedersen fra Haderslev Bueskyttelaug.
Stævnet sluttede med præmieoverrækkelse og en
lille erkendtlighed til Claus fra Ribe, som havde hjulpet med det tekniske, og til Per Langmach Nielsen
der havde stået for grilning af pølserne.

Bjørneskydning
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John From, Haderslev
MÅL

Arne Nielsen fra Vejen

Langbueskytter med medaljer
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Glæden ved
bueskydning

Her følger 2. del af Erik P. Nielsen rejse i dansk bueskydning.
Første del bragte vi i BUESKYDNING november 2012.
Tekst: Erik P. Nielsen. Foto: Kaj Frandsen

Det var meget overraskende for mig, hvor stor og
hjertevarm modtagelse jeg mødte første gang ved
min debut med langbuen i det tidlige forår 2012.
Jeg skød mit første 3D stævne i Haderslev med en
35# langbue og pile, der ikke var spinet eller afvejet
og stort ramte ved siden af det meste af tiden. Det
var overraskende og herligt at få sådan varm omfavnelse, imødekommenhed og voksne, naturlige
spørgsmål til ”hvorfor gør du nu dette?”, ”Fremfor
at gøre sådan her … det vil være bedre for dig”,
”Du skal også have styr på dine pile!”, ”Gå hen og
spørg hende eller ham …” osv.
Alt sammen velment og umiddelbart udvisende en
interesse i dig og dit udstyr, som ikke findes i nogen
anden gren af bueskydning indenfor Dansk
Bueskytteforbund.
I dag har jeg blot et par amerikanske sponsorer tilbage og har mistet stort set resten herunder også
min danske sponsor gennem rigtigt mange år. Selvfølgelig er jeg ikke interessant længere, da jeg jo
ikke umiddelbart repræsenterer eliten, og samtidig er
en del af de oprindelige sponsorer uinteressante for
mig, da de ikke har traditionelt langbueudstyr overhovedet samtidig med, at der også bueforhandlere,
der ikke satser på langbuer og tilbehørsdele til ”Traditional Archery” og de få, der så gør dette, selvfølgelig er dem, der får langbueskytternes handel.
Personligt er jeg taknemmelig for de få sponsorater, jeg kan opnå og som hjælper mig til udstyr, der
bekommer mig vel i min travle hverdag, hvor jeg
ofte rejser meget af tiden i udlandet som instruktør i
højderedning og som ”Rope Access Technician”,
som det hedder i vindmøllesprog.
Jeg har derfor behov for, at tingene er i orden til de
få træningspas, jeg har, når jeg er hjemme.
Sid Ball fra Border Archery, der i sin tid var ophavsmand til de første seriøse recurve-bueben, der virkeligt satte alle andre fabrikater til vægs, udtalte meget
rammende:
– Eric, you might have been in archery for a long
time, but finally you have come home! Welcome to
real archery!
Der er selvfølgelig ikke noget der hedder “rigtig
bueskydning” – idet vi alle må stå sammen for at få
Dansk Bueskytteforbund til at rumme alle interesser
FORSÆTTES SIDE 12
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Ikke alle pile sidder, hvor man troede, de ville.
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FORtsat fra SIDE 11

Langbuer

Erik P. Nielsen med langbue til et dansk stævne.
Erik P. stiller op for Silkeborg IF Bueskydning.

inden for vor sport – også buetyper, som historisk
har haft en meget lang fortid, fremfor de mere moderne buetyper, hvoraf der siden kan diskuteres til
det ”religiøse”, hvor skønheden er i en bue.
Som en far til sit nybegynder barn spontant udbrød i efteråret 2012: ”Den er flot sådan en langbue!”, da han, efter endt ventetid skulle til at transportere sit barn hjem efter, at barnet havde skudt
med en recurvebue med t/d ben og alu-pile, så mig
trække stofposen af min langbue. Så det glæder mig
at ”fremmede” over for vor sportsgren som sådan
umiddelbart er i stand til at se skønheden i tingene!
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Fremtidigt kunne jeg godt tænke mig, at DBSF’s
hjemmeside også omfattede en opstilling, hvoraf det
fremgik, at der er de forskellige buetyper med en ordentlig fotoserie og evt. skudafgivelse i et videoklip,
så læseren kunne pejle sig videre og læse såvel om
regelsæt ved konkurrenceformer for disse buetyper
samt om lovligt tilbehørsvalg og endelig lidt historie
om brug af buetypen, skydeteknik m.v. og gerne
fotos samt evt. videoklip som sådan. Der findes internationalt set gode filmklip, som DBSF givetvis ville
kunne få en accept for at linke til også uden at
krænke ”egne sponsorer”. Jeg kan anbefale folk at

kigge på Bearpaws hjemmeside og se den umiddelbart enkle og fortrinlige video om ”parcours”, hvor
en ung pige ubesværet traver en 3D bane igennem
og på godt og ondt, afslappet fortæller om glæden
ved at skyde denne disciplin med de få, simple virkemidler for hånden:
www.bearpaw-blog.com/?p=978” http://www.bearpaw-blog.com/?p=978
Jeg er klar over, at det i dag er en spæd start, men
sammen bør vi kunne forbedre vor indsats for at
fremme bueskydning og herunder klæde dele af vor
sport bedre på, så en fremtidig læser eller forbipasserende på for eksempel forbundets hjemmeside kan
få et fuldgyldigt billede af, hvad Dansk Bueskytteforbund rummer af muligheder for ham eller hende.
Specielt er jeg glad for at se, hvorledes sommerens OL i London i den grad har skubbet nye potentielle medlemmer ind i en lang række klubber landet
over, og at vi herved har fået et ”boost”, som vi behøver. Tilbage er kun at håbe, at en række klubber
også ser sig i stand til at rumme langbuen.
Eksempelvis kan en række notorisk store recurvebue-klubber jo let lade nogle af deres træbuer omFORSÆTTES SIDE 14

Diplom fra DBSF som anerkendelse af en af de
rekorder, Erik P. Nielsen har sat gennem tiderne. Dette
diplom er for langbue, fuld FITA, 144 pile, 787 points.
Dansk rekord sat 24. juni 2012
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FORTSAT SIDE 13
Hans Lassen er breddeudvalgsformand og medlem af DBSF’s
bestyrelse. Han er også formand for Sønderborg
Bueskyttelaug, og er selvfølgelig selv aktiv med buen. Han
deltager med sin recurvebue ved de fleste stævner rundt
omkring i Danmark.

danne med et stykke selvklæbende filt i buevinduet
fremfor en pilehylde og lade nogle af deres alu-pile
omfane med dobbelttape og kalkunfaner 3”, hvorefter de nemmere kan introducere ”instiktiv / barbue
skydning” som sådan, skønt buebenene ikke er korrekte ud fra regelsættet. Men som udgangspunkt
kan klubben give folk en umiddelbar mulighed for at
nærme sig langbuen. Herved skal en recurve- eller
compoundklub ikke ud at anskaffe meget nyt materiel, skønt det optimale ville være at købe nogle
20-35 punds langbuer i 64-68”, og foruden armbeskyttere samt fingerlapper er der ikke meget mere,
der skal til!
Og at tænke sig at det nyligt overståede EM i 3D,
Kroatien, gav så flotte placeringer til en række af
vore bedste langbueskytter i et ikke mindst, som
altid, stærkt internationalt felt – især Jes Lysgaards
flotte medalje, John Froms tæt på medaljechance
placering og Josephine’s 4. plads. Det er altid rart, at
det går godt for landsholdsskytter. De bruger meget
tid og penge på forberedelse.
Den eneste ærgrelse, som jeg er stødt på – ved
mit skifte til langbuen – er den kendsgerning, at jeg
ikke fik startet med dette noget før, og at de, der for
mange år siden påbegyndte at skyde med langbue,
hvor jeg dog misunder jer dette forspring!
Til de mange, der dropper ud af bueskydning som
sportsgren fordi de ikke længere kan ”få tingene til
at køre” eller er frustrerede over deres udstyr, kan
jeg varmt anbefale at tage LANGBUEN til sig – også
uden at de skal lade sig køre over eller brække et
håndled!

Run på træneruddannelsen
DBSF’s træneruddannelse har igennem flere år været godt besøgt, og
for tiden er efterspørgslen rigtig stor. BUESKYDNING har bedt Hans
Lassen, formand for Breddeudvalget om en kommentar.
Tekst og foto: Hans Lassen

Erik P. Nielsen i gang med sit civile
arbejde som instruktør i højderedning

Vidste du det om Erik P. Nielsen:
I 1994 bevilgede Team Danmark midler til at uddanne Erik P. Nielsen internationalt som lands
træner, og igennem flere år var han flere gange i USA, hvor National Archery Association af
holdt trænerkursus og fik til sidst et ”Level 4” certifikat, som er det niveau, der i USA giver
ret til at fungere som landstræner og afholde træningssamlinger eller blive udpeget som
Team Captain. Han havde i den forbindelse fornøjelsen at hilse på Jim og Phyllis Easton.
I sit travle, civile job, rejser Erik P. Nielsen meget rundt i verden og træner folk i at rede sig
ned fra stor højde – hans primære virkeområde er p.t. vindmøllebranchen, der jo per defini
tion er ens i alle lande, kloden rundt. Hertil siger Erik P.:
– Rejserne medfører ofte fravær under træning og afsavn i form af ikke at kunne medbrin
ge mit buegrej, hvorfor jeg ofte finder det næsten at få fat i langbuen igen, når jeg omsider
er hjemme og kan skyde med den igen.

Breddeudvalget står bag forbundets træneruddannelser og de er ret efterspurgte, pt. er der tæt på 40
på venteliste til de kommende trin 1 trænerkurser i
Køge, Herning og København. Træneruddannelsens
trin 1 er en rigtig god grund uddannelse indenfor
bueskydning, idet den sigter mod at lære deltagerne
op til at være trænerassistenter. Trænerassistenterne
får et godt kendskab til bueskydning, så de kan undervise andre skytter i en ensartet teknik. Formålet
er, at skytterne efter ca. 3 måneder har lært den
samme grundteknik i skydning, så de derpå kan
vælge, om de fremover vil skyde med langbue, barbue, recurvebue eller compoundbue.
Hvis man starter med en uhensigtsmæssig teknik,
er det en stor omvej at lære en mere hensigtsmæssig
teknik senere, for eksempel er det meget svært for
en compoundskytte at skifte til at skyde med recurvebue efter lang tid, fordi han eller hun hele tiden vil
vende tilbage til compound teknikken med hensyn
til ankring.

En anden meget væsentlig del af trin 1 er undervisning i modtagelse af nye skytter samt gennem
førelse af den almindelige træning.
Trin 2 er en overbygning på trin 1 med endnu
mere teknik, undervisning og træning. Efter gennemførelse af trin 2 modtager kursisten en trænernål
som bevis på, at man nu er uddannet klubtræner.
For at deltage på trin 3 kræver det, at man har
gennemgået trin 1 og trin 2. Trin 3 afholdes med
noget længere mellemrum, da den er meget mere
omfattende med mange DIF-kurser om træningsplanlægning, styrketræning, ernæring og mental
træning m.m. Et trin 3 er over tre fulde weekender
modsat de andre trænerkurser, der varer en weekend hver. Trin 3 giver adgang til at tage en DIF diplomtræneruddannelse.
Trænerkurser fremgår af DBSF’s hjemmeside, men
man kan altid spørge om mere ved breddeudvalget
på bredde@dbsf.dk.

Afholdelse af trin 1 kurser i løbet af vinteren 2012-2013
Breddeudvalget har planlagt 3 trin 1 kurser forskellige steder i landet i løbet af vinteren. Vi har alle
rede modtaget rigtig mange tilmeldinger, men der kunne jo stadig sidde nogen rundt omkring, der
ville være interesseret i at komme på kursus, og der er stadig enkelte ledige pladser.
• Det første trin 1 kursus er ved Køge Bueskyttelaug i weekenden d. 1. og 2. december.
• Det andet trin 1 kursus er ved Herning Bueskyttelaug i weekenden d. 5. og 6. januar.
• Det tredje trin 1 kursus er ved Københavns Bueskyttelaug i weekenden d. 2. og 3. februar.
Kurset afholdes alle 3 weekender fra kl. 9 til 18 i de respektive klubbers indendørs træningslokaler.
Deltagerne skal selv medbringe egen bue og grej.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding sker til bredde@dbsf.dk hurtigst muligt. Hvis der er flere tilmeldte, end der er plads til,
vil vi se på at afholde yderligere et kursus senere på vinteren.
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Dansk succes ved
Face2Face 2012

Anne Marie og Louise Laursen. (Foto: Dennis Bager)

Anne Marie Laursen, Silkeborg, kom hjem med recurve-bronze fra Face2Face 2012, der fandt sted i
Amsterdam, Holland den 16., 17. og 18. november
2012. Det var en flot præstation, og det samme leverede Louise Laursen, TIK, der blev nr. 4, og compoundskytterne Martin Damsbo, Brande, Sarah Sönnichsen, TIK og Camilla Søemod, Gladsaxe, der alle
sluttede i top 10.
I alt deltog skytter fra 27 lande, og der deltog 15
danske skytter.
BUESKYDNING har fået billeder og kommentarer fra
Erik Kornbek fra Danage Domino Target, der sponsorer
stævnet, og Dennis Bager, Arcus, der selv deltog.
Erik Kornbek fortæller:
–Jeg har efterhånden været med til ret så mange
turneringer i udlandet – OK, ikke som bueskytte,
men dog på en anden måde været en del af stævnerne. Noget af det mest spændende ved disse
stævner er at følge med i, hvordan det går de danske skytter. Har vi nogen med i de sidste finalerunder? Face2Face stævnet har altid haft skytter med
fra Danmark – ja, vi har haft nogle danske skytter
med på podiet. Første gang var det Martin Damsbo
– guld i 2004 – sidst i 2010 var det bronze til Carina
Christiansen – og i år blev det Anne Marie Laursen.

Anne Marie Laursen i gang med en af de mange matcher, som Face2Face byder på. (Foto: Dennis Bager)

Anne Marie havde allerede inden finaleskydningen
vist super gode takter i de indledende skydninger,
hvor hun i en serie skød max. points, 120 af 120
mulige.
Det lovede godt for Anne Marie, hvor hun i bronzefinalen mødte Louise Klingenberg Laursen og sikrede sig pladsen på podiet. Et stort tillykke til begge
skytter – det er ikke hver dag, at man til et internationalt stævne af den karakter, som Face2Face turneringen har, finder to danske skytter med helt fremme.
Dennis Bager fortæller:
– I sidste runde før finalerne var det knald eller
fald for de to kvindelige skytter. De var kommet i
samme pulje med fire andre skytter, og kun de to
bedste gik videre til semifinalerne. I samme gruppe
var desuden Natalia Valeva, Italien, mangedobbelt
verdensmester.
Anne Marie møder først Valeva, som hun vinder
over, og senere vinder Anne Marie over Louise med
en perfekt score på 120 points. [Begge går videre fra
puljen og er i semifinalen]
I semifinalerne taber begge skytter desværre hver
deres kampe og skal mødes i bronzekampen, som
blandt andet byder på 3 gange shoot off, inden
Anne Marie vinder knebent over Louise.
Louise Laursen og Anne Marie Laursen mødte hinanden to gange i løbet af Face2Face.
Sidste gang var i en meget tæt bronzefinale. Her vandt Anne Marie. (Foto: Erik Kornbek)
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Ny virtuel
værktøjskasse
til de frivillige
DIF har åbnet en ny hjemmeside, der skal hjælpe de danske
idrætsforeninger i det daglige virke. Læs med og søg ind på:
www.frivillighedstjek.dk for inspiration og viden. På de næste sider
bringer vi desuden eksempler på, hvilke værktøjer du finder på siden.
Tekst og illustrationer: DIF

DIF har lanceret en hjemmeside med en masse konkrete værktøjer, der skal hjælpe de cirka 340.000 frivillige, som er engageret i DIF-idrætten.
Hvordan afholder idrætsforeningen gode møder?
Hvordan deler foreningen bedst muligt opgaverne
ud til flere? Hvordan skaffer foreningen flere trænere
og ledere?
Et nyt foreningssite, som DIF lancerede 19. november, giver svarene. På www.frivillighedstjek.dk
har DIF kort og præcist beskrevet en række praktiske
værktøjer, som kan hjælpe idrætsforeningen med
den daglige drift og med at udvikle sig. Sitet er
spækket med råd til det frivillige idrætsarbejde, og
foreningerne har blandt andet mulighed for at tage
en test, der resulterer i anbefalinger og praktiske
værktøjer målrettet den konkrete forening.
”Vi har glædet os meget til at lancere sitet. De frivillige er centrale nøglespillere i den måde, vi har organiseret idrætsdanmark på, og derfor er det vigtigt
at give dem de bedst mulige værktøjer til det vigtige
arbejde ude i foreningerne,” siger udviklingschef i
DIF, Morten Mølholm Hansen.

skrive i. På den måde kan en idrætsleder fx nemt
kortlægge foreningens frivillige kompetencer. I det
hele taget er omdrejningspunktet for hjemmesiden
overskuelighed, og mange af rådene på sitet tager
udgangspunkt i, at foreningerne kan få meget ud af
at danne sig overblik over klubbens frivillige arbejde.
”Vores seneste undersøgelse af frivillighedsområdet viser, at kun ni procent af DIF’s idrætsforeninger
har en decideret strategi for rekruttering, brug og
fastholdelse af frivillig arbejdskraft. Det er ærgerligt,
for undersøgelsen viser også, at de foreninger, der
har en plan, generelt fungerer bedst,” siger Morten
Mølholm Hansen.
Han understreger, at det ikke er nødvendigt med
store forkromede frivillighedsstrategier, men at helt
banale beskrivelser af ansvarsområder også kan gøre
det. Dette kan www.frillighedstjek.dk hjælpe med.
Foruden det nye frivillighedssite udgiver DIF i midten af december en særudgave af magasinet Idrætsliv, der sætter fokus på de frivillige i idrætsforeningerne. Såvel frivillighedssitet som særudgaven af
Idrætsliv er sat i søen med støtte fra Tuborgfondet.

Manglende strategi
Værktøjerne i den virtuelle værktøjskasse består af
en kort tekst og en skabelon, som foreningen kan
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Gør-det-selv
værktøj

BUESKYDNING præsenterer her udpluk af to eksempel fra
værktøjskassen på www.frivillighedstjek.dk
Se disse værktøjer og mange andre i fuld format på hjemmesiden.

Kommunikér klart
Hvad kan det bruges til?
De fleste medlemmer vil gerne have overblik og indsigt i, hvad der foregår i klubben. Hvis I planlægger
jeres kommunikation, styrker I medlemmernes tilhørsforhold og motiverer dem til at involvere sig.
Åbenhed om ledelsesbeslutninger, aktiviteter mv.
fremmer dialogen og gør vejen til aktive og involverede medlemmer kortere.
Klubbens status og betydning i lokalsamfundet
hænger nøje sammen med, hvordan den kommunikerer internt i klubben og eksternt med det omgivende samfund, fx kommunen og lokalpressen.

noterer, hvilken form for kommunikation I vurderer, der er mest egnet til hver målgruppe.
E-mails, sms, facebook, face-to-face eller papir?
Tidsforbrug: 25 min.

Hvem kan bruge værktøjet?
Bestyrelsen, udvalg, trænerteams m.fl.
Arbejdsform: Plenum
Materialer: Papir, blyant, tavle el. lign.

Punkt 4:
Skriv ned, hvem der er ansvarlig for, at det sker.
Brug skemaet herunder til punkterne 2, 3 og 4.
Tidsforbrug: 15 min.

Forslag til arbejdsmodel:
Punkt 1:
Start med at skrive alle de målgrupper ned, som
klubben skal kommunikere med. Lav to lister, en
over interne interessenter og en over eksterne.
Brug gerne gør-det selv-værktøjet ”Interessentanalyse”. Så får I med det samme prioriteret
interessenterne efter vigtighed.
Tidsforbrug: 30 min.
Punkt 2:
Tag en runde, hvor I ud for hver målgruppe
(f.eks. børn, forældre, ungdom, trænere osv.)
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Byd velkommen

Punkt 3:
Skriv ned, hvad der skal kommunikeres, og hvem
der er ansvarlig for kommunikationen. Tag igen
målgrupperne én for én og notér i prioriteret
rækkefølge, hvilke informationer hver gruppe
skal have.
Tidsforbrug: 30 min.

Til inspiration:
Kig i jeres ressourcebank (se gør-det-selv værktøjet
”Kortlæg kræfterne”), hvem der gerne vil arbejde
med kommunikation.
Sørg for et højt informationsniveau: At alle kender
tidspunkter, ændringer i aftaler, aflysninger etc. i god
tid. Fejl i denne kategori vil irritere medlemmerne og
kan skræmme frivillige væk.

Hvad kan det bruges til?
Nye medlemmer er ofte lidt usikre, når de kommer i
en forening for første gang. En varm velkomst og de
rigtige informationer om klubben kan hurtigere gøre
de nye medlemmer til en del af fællesskabet. Hvis I
sender de rigtige signaler, kan I måske også motivere
dem til at yde en frivillig indsats.
Hvem kan bruge værktøjet?
Bestyrelsen, (frivilligheds)udvalg, trænerteams, forældreudvalg og særlig velkomstkomité
Arbejdsform: Plenum
Materialer: Papir, blyant, post-it
Forslag til arbejdsmodel:
Punkt 1:
Lav en brainstorm over, hvad der er vigtigt, når I
skal byde et nyt medlem velkommen. Mærk
efter, hvordan I selv gerne vil modtages – og
hvad I selv ville vide, hvis I skulle indgå i en ny
social sammenhæng. Drøft også hvad forskellige
målgrupper har brug for (børn, forældre,
nybegyndere, motionister etc.).
Skriv alle forslag op på post-it sedler.
Tidsforbrug: 30 min.
Punkt 2:
Sortér og prioritér sedlerne. F.eks. i ”Praktiske i
nformationer”, ”Om aktiviteterne”, ”Det sociale
liv”, ”Frivillige tjanser ” osv.
Tidsforbrug: 25 min.

Punkt 3:
I vælger en strategi for, hvordan det nye medlem
skal modtages. Skal der udleveres en velkomstfolder med informationer? Skal det nye medlem
have en personlig velkomst/kontaktperson? Eller
skal folder og personlig velkomst kombineres?
Skal der være en særlig indkøringsperiode? Skal
der stå noget på hjemmesiden? Andet?
Tidsforbrug: 15 min.
Punkt 4:
Ud fra disse overvejelser laver I en plan for, hvem
der gør hvad og hvornår. Tidsforbrug: 15 min.
Til inspiration:
Personlig kontakt er altid godt. Det kan være svært
at komme udefra og skulle ind i en ny gruppe.
Tag en god snak med de nye medlemmer om, hvem
de er, hvad de er gode til, hvad de brænder for og
hvad de evt. kunne tænke sig at give en hånd med i
klubben.
Tag hånd om børnenes forældre, når der kommer
nye børn til klubben. Forældre engagerer sig gerne i
deres børns idræt og tager ofte gerne en tørn i klubben.
Udpeg evt. udøvere på de forskellige hold som introvejledere, så det nye medlem altid har én at henvende sig til.
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STÆVNEkalenderen
DECEMBER

DATO	STED	

Hillerød Bueskyttelaug har endnu en gang fornøjelsen af at kunne invitere landets bueskytter til at dyste om:

Frederiksborg Pokalen
Stævnet afholdes søndag d. 3. februar 2013 kl. 9,15
i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 i Hillerød.
Der skydes kvalifikationsrunde for:
Masters, Senior, Fita Junior, Fita Kadet samt Kadet, Mini og Micro.
Compound, Recurve, Bar & Langbue.
Damer & Herrer

Startafgift:
Senior/Masters kr. 175,00 • Fita Junior/Kadet kr. 125,00 • Kadet/Mini og Micro kr. 100,00.
Startafgiften indbetales klubvis ved tilmeldingen på konto nr.: 9213 4560084108
(Svenske og Færøske skytter kan betale ved ankomsten)
Bemærk! Der er max. plads til 180 skytter, ved overtegning er det efter først-til-mølle princippet.
Spørgsmål rettes til Svend Christensen, svendc42@gmail.com, Mobil nr.: 24641234

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

ARRANGØR

1.
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
8.	Aarhus	Aarhus Bskl.
4.
Haderslev
Haderslev Bskl.
8.-9.
Singapore
WA	

JANUAR 2013

DATO	STED	

ARRANGØR

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

FEBRUAR 2013

DATO	STED	
3.
8.-10.
17.
26.-2.

Hillerød
Las Vegas, USA	
Hillerød
Rzeszow, Polen

ARRANGØR

STÆVNETYPE
Las Nykøbing
Ungdomsstævne
3D – Juleturnering
Indendørs WC1

STÆVNETYPE
Nytårspokalen 18m
Seniorstævne m. finaler
Møllejagten Ungdom
Møllejagten Senior
Indendørs WC2 8.-9. Singapore WA	
Indendørs WC1
Samling. Non-sight archers
FM + Sct. Sebastian Cup
18m hold turnering
Muldvarpejagten – Senior

STÆVNETYPE

Hillerød Bskl.
FITA 18/12/8 m – Frederiksborgpokalen
WA	
Indendørs WC3 – og WC-finale
Hillerød Bskl.
FITA 18/12/8 m – SM
WA EMAU	EM Inde

Tilmelding senest: Fredag d. 11. januar 2013
Til: Henning Troelsen: henning@troelsen.net. Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt startafgift.

Hillerød Bueskyttelaug glæder sig til at se dig til Frederiksborg Pokalen
Hillerød Bueskyttelaug indbyder i samarbejde med DBSF til:

Region øst mesterskaberne
indendørs 2013 for alle klasser
Stævnet afholdes i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
SØNDAG DEN 17-02-2013. Mødetid kl. 09.00 – Stævnestart kl. 10.00
Startafgift:
Senior/master 175 kr. • Fita junior/-kadet 125 kr. • Kadet/mini/micro 100 kr.
Hold er gratis.

Tilmelding til SM senest: søndag d. 13-01-2013
Til: Henning Troelsen: henning@troelsen.net

Spørgsmål kan rettes til:
Svend Christensen, mobil: 24 64 12 34, formand@hillerod-bueskytter.dk

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

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

Best.medlem Jylland
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem_jylland@dbsf.dk
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DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

