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LEDER
Nye tider
Et nyt år er i fuld gang. BUESKYDNING melder
sig også på banen nu, og vi glæder os til de
historier, vi bringer i 2013. Historier vi gerne vil
lave sammen med dig, så meld endelig ind
med stort og småt.
I denne udgave af BUESKYDNING kommer vi
vidt omkring. Vi har et tilbageblik til forgange
tider, da billeder kun fandtes i sort-hvid. Vi fortæller den gode historie om, hvordan danske
ungdomsskytter fik stor succes ved den internationalt stærkt besatte Berlin Open kort før
jul 2012. Vi bringer også egne og andres tanker om, hvordan vi fremover kan lave gode
resultater for dansk bueskydning. Det kræver
hårdt arbejde, men potentialet er klart til stede.
Det skyldes især de frivillige timer, som du og
mange andre ligger i denne sport. Vi bringer
inspiration til de frivillige, og vi håber, at vi kan
få nogle historier fra jer, der fortæller jeres vinkel på jeres indsats.
God læselyst!
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING
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Jens Fudge på banen i Barcelona i 1992,
hvor han på flotteste vis repræsenterede
Danmark ved Paralymiske Lege.

Vejen til Paralympics
– Barcelona – 1992
BUESKYDNING bringer med stor glæde her Jens Fudges fortælling om
vejen fra nybegynder til medaljeskamplen ved Paralympiske Lege i 1992.
Det er en fortælling, der viser, at vilje kan bære en person hele vejen.
Tekst: Jens Fudge. Foto: Erik Hjortebjerg

Jeg hedder Jens Fudge og startede med bueskydning
i starten af 1987 i Viborg Bueskyttelaug. Det var
ganske morsomt. Da jeg så senere flyttede til Odense
for at starte på Odense Universitet, var det jo klart,
at jeg meldte mig ind i en Odense-klub. På det tidspunkt var der to klubber, Lavia Odense og Odense
Bueskytte Klub. Ved et rent tilfælde var det Lavia
Odense, jeg valgte.
Her i klubben gjorde man lidt mere ved skydningen, end man gjorde i Viborg, og jeg havde fornøjelsen af at træne sammen med Jan Bang, der den dag
i dag stadig skyder for Lavia Odense (dengang skød
han recurve og i dag compound). Med Erik Hjortebjerg som træner, kom vi rundt til rigtig mange
stævner og i løbet af ikke ret lang tid, men rigtig
mange træningstimer fik jeg ret godt fat i, hvordan
man egentlig vender pilen. Ved et af stævnerne
mødte jeg så Finn Larsen, der på det tidspunkt skød
for MK31. Finn lagde mærke til, at jeg gik lidt mærkeligt, så han foreslog, at jeg blev testet ved Dansk
Handicap Idrætsforbund (DHIF). Finn var jo ham, der
vandt de Paralympiske Lege i bueskydning i 1980.
Afsted med mig til test, og det viste sig, at grundet mine fødders tilstand (klumpfødder med efterfølgende gigt), opfyldte jeg faktisk betingelserne for at
deltage i handicapstævner i den klasse, der hedder
”Les Autres”. På daværende tidspunkt var der en
klasse for blinde, en klasse for tetraplegikere (brækket nakke), paraplegikere (brækket ryg) og ”de
andre”, der på fransk netop hedder ”Les Autres”.
Jeg kom med til et par træningssamlinger, og i
1989 kom jeg med til mit første verdensmesterkab i
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Assen i Holland. Dengang skød vi en Grand FITA, og
jeg endte på en 7. plads. Det var jeg ganske fint tilfreds med, men på turen opdagede jeg, at jeg gik
faktisk en del point ned ved dette stævne i forhold
til andre stævner.
Det grublede jeg noget over og fandt ud af, at jeg
måtte i gang med noget mentaltræning, for det var
jo nok en ”hovedfejl”.
Jeg fik nogle gode lange samtaler med Dennis
Rasmussen (der i dag hedder Dennis Bager), og vi
fandt ind til sagens kerne ved mentaltræning. Næsten alle små-grinede af os og kunne ikke rigtig tage
os seriøse, mens vi skød pil efter pil efter pil inde i
hovedet, men standhaftigt fortsatte vi vores idé.
I starten af 1991 blev der indbudt til Europa
mesterskab for handicappede i Belgien. Det var et indendørs stævne, og dengang skød vi en 25 m. om
lørdagen, og en 18 m. om søndagen. Der var ikke
noget, der hed triple ansigter, så vi måtte selv sørge
for, at vi ikke skød vores pile i stykker.
Efter lørdagen ved dette Europamesterskab, hvor
vi havde Jan Engholm med som træner, var det en
tysker der førte, men kun med 2 eller 3 point foran
mig, og der var ret langt ned til nummer tre, nok 10
point. Søndag morgen slog det mig, jeg skulle jo
bare nyde at være af sted, og gøre det jeg elsker. At
skyde med bue.
Tre tyske trænere stillede sig op lige bag mig, med
hver deres kikkert i hånden. Deres opgave var at
”psyke” mig, så jeg ikke indhentede deres skytte.
Se, man skal jo passe lidt på med, at ”psyke” en
person, der har brugt meget tid på intensiv mental

træning. Det kan godt give bagslag. Jeg mandede
mig lidt op, og lagde ud med 30, næste tre pile gav
lige 30 point mere, og jeg fik faktisk skudt 12 pile
afsted - med 11 tiere og en 9’er.
Jo flere 10’ere jeg fik i starten, des mere slukørede
blev de tre tyske trænere. Jo mere de hang med hovederne, des dårligere skød den tyske skytte. Han
endte så på en tredjeplads, og jeg fik guldet. Nu var
jeg europamester. Det var fedt. Det var en fed fornemmelse at være europamester. Det gav mig blod
på tanden til mere. Herefter ved søndagens skydning
kørte hvert eneste skud med 100 % selvtillid, og de
klaskede bare ind, hvor de skulle.
Nu begyndte vi, at snakke om de Paralympiske
Lege (PL) i Barcelona 1992, og nu gik jagten på den
optimale mentale træning virkelig ind.
Da jeg kom hjem som Europamester, gav jeg mig
til at undersøge så meget som muligt omkring, hvor
der skulle skydes bueskydning ved PL i 1992, så jeg
på forhånd vidste så meget som muligt. Jo mere jeg
vidste, des færre overraskelser ville dukke op ved
stævnet.
Jeg brugte ca. ½ time om dagen på visualisering,
hvor jeg i starten måtte lægge mig og fokuseret
slappe af, men i løbet af et par måneder, kunne jeg
visualisere en finaleskydning ”på kommando”. Når
som helst jeg fik mulighed for det, og det vil sige
selv når jeg stod i kø i Bilka, når jeg ventede på bussen, når jeg var i bad, skød jeg en finalerunde inde i
hovedet. Jeg visualiserede mig selv på banen i Barcelona, hvor jeg fik så mange detaljer med som overhovedet muligt. Så mange detaljer som muligt, inklu

derede også snak omkring mig på fremmede sprog,
varm brise, speakere på spansk i højttalere, mine
modstandere, deres påklædning, alt hvad jeg kunne
komme i tanker om, kom med i min visualisering.
Jeg blev udtaget til at deltage i de Paralympiske
Lege, og kort forinden legene holdt Barcelona en
prøverunde for legene, som de kaldte de Olympiske
Lege. Her deltog Henrik Brandt som træner sammen
med Jan Rytter, Henrik Toft og Ole Gammelgård som
skytter. Jeg er stadig taknemmelig for, at de fire tog
til de Olympiske Lege og sonderede terrænet for
mig. De kom hjem med en meget vigtig detalje; vinden på banen er drilsk. Du mærker vinden i én retning på skydelinien, på skiverne blæser vinden en
anden retning, som ses på flagene, men nede bag
skiverne til højre, står der noget busk-værk. Den retning, de følger med vinden, er den retning pilene bliver påvirket. Tak de herrer for den oplysning, som
jeg huskede på banen.
På turen var der stor hjælp fra Lis Gormsen og Erik
Hjortebjerg, som stod for alt det praktiske, så Hanne
Tved, Birthe Mogensen og jeg selv kun skulle tage os
af skydningen.
Under den indledende runde (FITA) fik jeg en rigtig god start, og sluttede som nummer tre, hvilket
rangerede mig som man nu gør under en almindelig
finale runde. På første og anden pladsen var en finne
og en japaner. På det tidspunkt skød man en FITA
som indledende runde og alle finalerne efter cup system på 70 m. Det var ikke set-skydning, men 18
pile på de første par finaler, og derefter 12 pile.
Selve skydningen tog flere dage, så jeg var rimeligt godt tændt i hele perioden. Vi var 27 herrer i
klassen, så jeg startede med en bye. Da jeg begyndte mine finaleskydninger var jeg så 100 % tændt og
100 % selvsikker, at jeg praktisk talt fejede alle modstandere af banen. Som man gør det i dag, skød vi i
de sidste par finaler ved alternerende skydning. Altså
én pil hver hvorefter scoren blev annonceret for publikum og bidrog til at sætte pulsen op på skytterne.
Jeg havde trænet målrettet fysisk og psykisk til
dette stævne i over et år. Jeg havde inde i mit hoved
skudt finalerne mindst 1000 gange før, så jeg var
rolig og sikker på mig selv. Under hver finale lagde
jeg maksimalt pres på min modstander ved, at når
det blev min tur, trak jeg op, sigtede og i én glidende bevægelse skød jeg alle pile inden for 10 sekun-

Fortsættes på side 6
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Fortsat fra side 5

Forbundsmøde 2013
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde på
Hotel Scandic Hvidovre
Kettevej 4
2650 Hvidovre
de sidste tre pile i guldfinalen ved PL, kan du se på
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=qQVGEe-oKKU

der efter, at turen var overgået til mig. Det var fedt.
Jeg nød hvert eneste skud, mens jeg var der.
Da jeg havde vundet semifinalen vidste jeg, at jeg
skulle skyde mod en japaner eller en koreaner. Jeg
vidste nu, at jeg ville få en medalje, spørgsmålet var
kun hvilken farve. Dagen efter startede jeg så min
skydning mod japaneren Ken-Ichi Nishii.
Finalen foregik uendelig langsomt, syntes jeg. Min
puls var ikke upåvirket af at stå i guldfinalen ved PL,
men jeg var klar over, at Ken-Ichi havde det på
samme måde, så der var ikke andet at gøre end at
bare nyde skuddene og få dem fyret af.
Da vi endelig var færdige, blev medaljerne overrakt til tonerne af ”Kong Christian stod ved højen
mast”, mens Dannebrog gik til tops på den midterste flagstang, flankeret af Japan og Sydkorea. Ja, det
var et fedt øjeblik. Ja, jeg blev vildt stolt.
Både de Olympiske Lege og de Paralympiske Lege
bliver åbnet med, at man tænder den Olympiske/Paralympiske ild med en fakkel, der er blevet løbet fra
Athen til, hvor man nu holder Legene. Det er altid
en overraskelse og en ny måde hver gang, hvordan
flammen tændes. Denne gang, i 1992, fik alle i hele
verden øjnene op for bueskydning. Det var nemlig
Antonio Rebollo, der stillede op ved PL for Spanien,
der skød en flammende pil, der startede den Olympiske og den Paralympiske ild.
Skulle du få lyst til at se Antonio Rebollo tænde
den olympiske flamme med en pil eller se Jens Fudge
sidste tre pile af guldfinalen i 1992, så find videoer
med det på Youtube.com. Du finder videoklippene
lettest ved at søge på skyttens navn og supplere søgningen med ordene ”paralympics” og ”1992”.
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Søndag d. 14. april 2013 kl. 10.00

Handicappede Bueskytter
Hej alle handicappede bueskytter.

Vi er nogle stykker, der sidder i Dansk Handicap Idræt Forbunds Bueudvalg, og vi vil
gerne se, om vi kan samle landets handicappede bueskytter til en fælles samling. Samlingen kan indeholde udveksling af ideer samt
tips og tricks til, hvordan man som handicappet kan skyde med bue sammen med sit handicap.
Om man er ung eller ældre, skyder compound, recurve eller langbue, sidder i kørestol eller står, er udviklingshæmmet eller tilskadekommet, så meld gerne en interesse tilkendegivelse tilbage.
Hvis vi opnår nok interesserede handicappede bueskytter, vil vi i foråret 2013 holde en
fælles samling, hvor vi får en bueskyttetræner tilknyttet. Der vil blive rig lejlighed til at
diskutere og snakke om, hvad vi kan gøre for
os selv og for hinanden, så vi alle kan have
det sjovt.
Har man spørgsmål eller kommentarer til tiltaget, ring eller send mig en e-mail: 2463
4944 jens.fudge@archersoft.dk
Jeg håber, vi bliver mange, der kan mødes og
have det sjovt og ikke mindst lære af hinanden.
Med sportslig hilsen
Jens Fudge

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

Stephan Hansen, Nykøbing Falster, kom til finalen, hvor han tabte en tæt match
til den nuværende Europamester Sergio Pagni, Italien. (Foto: Dean Alberga)

Dansk succes ved
Berlin Open 2012

Det er kun 3. gang, at Berlin Open afholdes, og stævnet er allerede
vokset til et stævne med 500 deltagere fra næsten 30 forskellige lande
så lang væk fra som Chile og Sydkorea.
Tekst: Rikke Carlé, Aalborg Bueskyttelaug.
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Danmark havde faktisk mange skytter med blandt
de 32 i hver klasse, der klarede cuttet og skulle
skyde finaleskydninger. Hos herre recurve var der
næsten 200 til start, og her blev Martin Laursen
(Taastrup) bedste dansker på en delt 9. plads. Dennis
Bager (Arcus), Bjarne Laursen (Silkeborg) og Mathias
Galberg (Aalborg) endte på en delt 17.plads. I dame
recurve klassen klarede Anne Marie Laursen (Silkeborg) sig bedste ved at blive delt nr. 9. Nynne Holdt
Caspersen (Aalborg) fik en delt 17.plads.
I compound klasserne var Danmark flot repræsenteret i finaleskydning ved at have ikke mindre end 5
herrer og 3 damer med. Stephan Hansen vandt sølv
og Torben Johannesen (Broby) nåede 1/8 finalen,
men blev desværre slået ud her af Ruben Bleyendall
fra Holland, som Stephan besejrede i sin semifinale.
Jan Bang (Lavia) fik en delt 9.plads. Martin Damsbo
(Brande) og Mads Knudsen (Broby) fik en delt 17.
plads. Martin Damsbo havde ellers skudt 593 i kvalifikationen og lå efter kvalifikationen nr. 2 efter Mike
Schloesser, der lige havde sat ny europarekord.
Compound damerne gjorde det også særdeles flot
ved, at Sarah Sönnichsen vandt guld over Longinova,
der desværre besejrede Louise Laursen (Taastrup) i
1/8 finalen med 6-2. Vi var mange, der havde håbet
at se de dygtige unge kvinder i finalen, da de gennem hele kvalifikationsskydningen skiftedes til at
ligge nr. 1. Sarah vandt kvalifikationsskydningen, og
Louise blev en flot nr. 3. Margeret Bang (Lavia) fik en
delt 17.plads.

Stævnet afholdes weekenden før jul, så det er naturligvis flot julepyntet og hyggeligt, som resten af Berlin er hele december. Der er 4 klasser til stævnet: Recurve og compound. Herrer og damer. Stævnet
havde et højt sportsligt niveau, og med pengepræmier til de 16 bedste samt mange flotte ærespræmier fra sponsorerne er der noget at komme efter.
Medaljer til Sönnichsen og Hansen
Der blev sat en ny verdensrekord for Fita kadet herrer på hele 594 point af Carlo Schmitz fra Tyskland.
Mike Schloesser fra Holland satte ny Europarekord
for compound herrer på 598 point. I dette flotte felt
kunne den danske delegation godt blande sig, og
stævnet var en stor succes med hele to medaljetager
i compound. Stephan Hansen (Nykøbing Falster)
vandt individuelt sølv, og Sarah Sönnichsen (Taastrup) vandt guld. Sarah Sönnichsen vandt 6-0 over
verdensranglistens nr. 1 Albina Loginova fra Rusland,
og Stephan Hansen fik sølv efter at have tabt 6-4 til
europamesteren Sergio Pagni fra Italien, der pt. er nr.
6 på verdensranglisten. Det er virkeligt stærk gået!

2nd chance
Men også for de mange skytter, der ikke klarede cuttet til finaleskydningerne, var der noget at komme
efter. De skulle nemlig skyde en slags opsamlingsfinale kaldet 2nd chance, hvor der var mange flotte
ærespræmier at vinde. For at afvikle denne konkurrence hurtigt, skulle der skydes 3 x 5 pile på et
Danage 6-spot ansigt. Èn pil i hver af de 5 yderste
mål. Dette kunne nok drille nogle skytter, men gav
en fin spredning i resultaterne.
Flere ungdomsskytter var også med og samlede
værdifuld erfaring fra så stort et stævne. Nogle af
dem kunne ved stævnet notere sig ny personlig rekord. Stævnet var fint tilrettelagt og godt organiseret
med hurtig resultatformidling på storskærme.
DDR sportens højborg
Selve stedet, stævnet blev afviklet på, er meget interessant. Det er et af de største sportsanlæg i hele
Europa og strækker sig over ca. 55 HA med faciliteter til hele 35 sportsgrene på alle niveauer som fx
bane til hurtigløb på skøjter.
For bueskytterne er stedet Olympiastützpunkt,
altså noget, som man kan sammenligne med Team
Fortsættes på side 10
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Sarah Sönnichsen fik sin største sejr i
Berlin, da hun slog verdensranglistens nr.
1, Albina Longinova, Rusland, i finalen.
(Foto: Dan Hansen)

Fortsat fra side 9
Danmark i Idrættens Hus i Brøndby. Selvom bygningerne er ældre, findes her alt, hvad man skal bruge
til træning af moderne topatleter som sportsmedicin,
power labs og meget mere. Selve hallen, Dynamo
Sports Hall, er i dag fredet. Det var her, Berlin Open
2012 foregik. Opvarmningen foregik i bueskytternes
normale faciliteter på stedet, som ligger i bunden af
en nedlagt svømmehal. En fin hal, hvor der dog blev
anvendt halmmåtter. Det var de danske skytter ikke
særligt begejstrede for. Til selve stævnet blev der
brugt de velkendte Danage foam måtter.
Dynamo-Sporthalle, Sportforum Berlin, blev bygget i 50’erne og var en del af DDR’s store idrætsmæssige satsning. Både politisk udadtil og propagandamæssigt indadtil. Selvom Berlin i 50’erne stadig var en by i ruiner efter de allieredes massive
bombninger under 2. verdenskrig, satsede DDR voldsomt på sport, som var gratis eller næsten gratis for
DDR-borgerne. Topatleterne fra DDR blev på den
måde diplomater i træningsdragter.
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Nicolaj Carlé fra Aalborg varmer op i den
tidligere svømmehal i Dynamo Sports Hall i
Berlin. (Foto: Rikke Carlé)

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

Danmark og Indien præsenteres forud for deres
match til OL 2012. En match Danmark vandt.
Foto: Gitte Karlshøj

Martin Damsbo i et gyldent øjeblik. Han vandt World
Cuppen i Antalya i 2010. Foto: Dean Alberga.

– rundt om samarbejdet med Team Danmark

Den sportslige ledelse i DBSF ser gode muligheder for dansk bueskydning
i de kommende år. Her springer OL 2016 og forinden det VM på
hjemmebane i København i 2015 ud som de helt store begivenheder. Vi
har ambitioner om gøre en forskel ved de to store konkurrencer, og vi
har skytter, der har viljen og talentet til at præstere på absolut
verdenstop. At have store ambitioner giver også en række udfordringer.
Tekst: Allan B. Grønkjær

Dansk Bueskytteforbund oplever stor opbakning og
velvilje fra Team Danmark i disse år. For recurveskytterne deler Team Danmark vores ambitioner om
gode resultater, og helt naturligt er det dame recurve, der står stærkest i vores samarbejde med Team
Danmark. Dame recurve har som hold og individuelt
lavet flotte resultater de seneste år, og dameholdet
bekræftede sin status som et top 8-hold i verden ved
OL i London i 2012. Skytterne på og omkring holdet
er unge, og potentialet til videre udvikling er derfor
klart til stede. Det samme er den for herre recurve,
om end vejen mod den internationale elite for et
dansk herrehold er noget længere, men den er ikke
umulig. Individuelt er Johan Weiss vores stærkeste
kort pt., hvilket han bekræftede med en 7. plads til
EM i 2012.
Dansk compound – hold og individuelt – har i de
seneste år bekræftet, at vi er helt oppe i toppen af
verdenseliten, når vi sætter kortene rigtig sammen.
Det danske herrehold har vundet flere medaljer til
World Cups og VM, ligesom især Martin Damsbo
laver fornemme præstationer individuelt på seniorsiden. På ungdomssiden har vi også et stort potentiale, hvos Stephan Hansen og Sarah Sönnichsen udmærker sig meget og står på spring til seniorkonkurrencerne.
Benhårde prioriteringer
Team Danmark prioriterer nu og for fremtiden sine
støttekroner endnu hårdere, end dansk idræt har
været vant til. Det er svært at komme ind i kredsen
af de specialforbund, der oplever at få direkte og indirekte støtte. Her har DBSF formået at bevare sin
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plads, og det er især recurve, Team Danmark prioriterer. Ligesom sidste år støtter de også dansk compound ved direkte støtte til Martin Damsbo, så han
kan fortsætte jagten på hæder til Danmark ved de
største turneringer.
For alle bueskytter uanset buetype kræver det en
engageret indsats at være med i eller på vejen mod
de allerbedste i verden. Det er i sig selv ikke en
nyhed, men indsatsen for at komme i eller forblive i
toppen internationalt bliver hårdere og hårdere. I international sport kører der en vedvarende konkurrence lande imellem. Hvem vinder flest medaljer, har
flest top 8-placeringer, gør det godt til OL og lignende? Der bliver flere og flere nationer, der prioriterer
støtten til netop de sportsgrene, hvor de har en medaljechance. Nogle lande vælger for eksempel hold
idrætsgrene fra i deres støttekoncept, fordi holdsport
er for dyre på grund af antallet af spillere, trænere,
ledere osv. – i forhold til, hvor mange medaljer fodbold- eller håndbold eksempelvis kan tage med hjem
til en nations medajlehylder fra et enkelt mesterskab.
Omvendt kan en enkelt svømmer – eller bueskytte –
potentielt vinde flere medaljer ved samme stævne.
Det er blandt andet sådanne kolde beregninger, der
ligger bag nationernes prioriteringer i disse år.
Midt i dette står blandt andet dansk bueskydning.
Vi ved, at vi på den korte bane har potentiale til at
lave bedre resultater end top 8 for dame recurve. Vi
ved, at vi med herre recurve kan lave en eller flere
individuelt internationale eliteskytter. Vi ved, at
dansk compound længe har været med i den absolutte verdenstop, og at vi kan forblive her. Vi ved
dog også, at skal vi opfylde vores målsætninger om

bedre udvikling og bedre resultater, så kræver den
en stor indsats – måske større end nogensinde tidligere.
Øget brugerbetaling
Indsatsen ligger i høj grad hos atleterne. De skal
prioritere sporten højere end noget andet. Det kræver konstante tilvalg til gavn for sin sport og fravalg
for sin sport at komme til tops. Det kræver dog også
meget af et forbund for DBSF. For at opfylde de fælles ambitioner med Team Danmark må DBSF levere
sin del af et samlet budget. I en sport, hvor de store
sponsorer er svære at finde, kræver det derfor til
tider nytænkning. DBSF bestyrelse fik på Forbundsmødet i 2012 godkendt sit budget for 2013, herunder den sum der kan gå til udvikling af talent og
elite. For at komme i mål med Team Danmark var
der dog behov for et større elitebudget, og DSBF har
derfor måtte bede alle bruttolandsholdsskytter om at
øge deres brugerbetaling. Det gælder for de unge
skytter, der får sin debut på ungdomslandsholdet i
2013, og det gælder de bedste skytter, der laver de
bedste resultater for dansk bueskydning. Det har naturligvis givet en stor debat hos skytterne, og enkelte
skytter har takket nej til en plads på bruttolandsholdet under de betingelser. Hovedparten af bruttolandsholdsskytterne har dog accepteret vilkårerne,
og de arbejder nu mod de målsætninger, de og vi
har for denne og de kommende sæsoner.
Brugerbetaling er ikke ny i dansk bueskydning, og
det er faktisk noget, der er brugt i langt de fleste
sportsforbund – hvad enten de er støttet af Team
Danmark eller ej. I de sidste år har det været både

skytter fra compound og recurve, der har måtte betale af egen lomme for at deltage på rejser med
landsholdet. De skytter, der står stærkest i Team
Danmark samarbejdet, slipper billigst men ikke gratis. Sidste år var der for eksempel en delvis brugerbetaling for OL-damesatsningsskytterne ved en træningslejr til Korea. Det samme var der i høj grad for
de herre recurveskytter, der gik efter at kvalificere sig
til OL. De fire-fem skytter, der deltog på landsholdet
med målet om at kvalificere sig til OL, havde brugerbetaling fra samlet cirka 22.500 kr. til 30.000 kr. per
skytte til to World Cups og træningslejr i Korea.
Også compound havde brugerbetaling.
Vi kommer desværre nok ikke udenom, at brugerbetaling er et nødvendigt onde i dansk sport, men vi
må gøre, hvad vi kan for, at brugerbetalingen bliver
så lille så mulig.
Drømme om sponsor og resultater
Drømmen om en stor sponsor lever derfor hos de
fleste, men det er en drøm, der er svær at realisere.
Skytterne har derimod bevist, at de forfølger deres
drømme, og for nogle af dem går drømmene i opfyldelse. Skal det ske i dette og de kommende år, kræver det, som skrevet tidligere, hårdt og engagereret
arbejde. På de følgende sider kan du læse mere om,
hvad mulighederne og drømmene er, og du kommer
med en tur på vandet med sportschef Thomas Jacobsen fra Dansk Sejlunion, og du får dermed en
anden side af fortællingen om, hvad det kræves for
at komme til tops.

49

år er gået, siden Swansea City
senest var i en stor semifinale,
og her blev det i 1964 til
nederlag mod Preston i FA
Cuppen. I aften spiller klubben
med Michael Laudrup ved roet
semifinale i Liga Cuppen i
London mod Chelsea. Der
spilles returkamp 23 . januar.

BUESKYDNING bringer her en artikel fra Politiken, 9. januar 2013

Bueskytternes pil
peger mod
Rio de Janeiro
Dansk bueskydning er blevet belønnet for sin indsats ved OL i
Londonsidste år. Flere penge fra Team Danmark skal bruges til en
satsning frem mod legene i Rio i 2016.

Dansk bueskydning fik sidste år et mindre gennembrud på den største scene af alle, da Louise Laursen,
Maja Jager og Christina Christiansen på Lord’s
Cricket Ground i London skød sig ind blandt verdens
otte bedste nationer ved de olympiske lege. Da den
unge trio samtidig også gjorde det udmærket i den
individuelle konkurrence med Carina Christiansens
9.-plads som bedste resultat, stod det klart, at Danmark kunne have et potentielt medaljebud til OL i
2016 i Rio de Janeiro, hvis bueskytterne med en
alder på 24, 21 og 21 år fik sammensat et fornuftigt
program de kommende fire år.
OL-pletskuddene gik heller ikke ubemærket hen
hos eliteidrætsorganisationen Team Danmark, der nu
har kvitteret for præstationerne i London og de lovende fremtidsperspektiver ved at tildele bueskytterne et årligt kontant tilskud på 1.383.000 kr. Det er
en fremgang i støtten på 46 pct., og Dansk Bueskytteforbund (DBSF) er dermed forbundet, som høstede
den største procentvise fremgang i støtten, da Team
Danmark fremlagde sit program for 2013.
Stort talentpotentiale
– Forbundet har været inde i en stærk udvikling –
det understregede skytterne ved OL. Medlemsmæssigt er de et lille forbund, men deres talentpotentiale
er stort. Jeg glæder mig til at følge skytterne frem
mod VM på hjemmebane i København i 2015«,
sagde Team Danmark-direktør Michael Andersen, da
støtteprogrammet blev offentliggjort.
Pengene falder på et tørt sted, for med godt
2.000 medlemmer (2.159 i 2011) har DBSF ikke
uanede ressourcer til sin elitesatsning, og den forbedrede økonomi skal først og fremmest bruges på
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SUPERLIGAEN. FC Nordsjællands
angriber Mikkel Beckmann skifter
til cypriotiske Apoel FC-spiller og
ser frem til en ny udfordring, men
glæder sig også over tiden i FC
Nordsjælland. »Det er både en sørgmodig og en god dag. Min tid i FC
Nordsjælland har uden tvivl været
den bedste i min karriere hidtil«,
siger han til FC Nordsjællands
hjemmeside. Nu venter den
cypriotiske ligas nummer to, som
i sidste sæson sensationelt nåede
frem til kvartﬁnalerne i Champions League. »Det her er en stor
mulighed for mig, og jeg er glad
for, at vi er kommet til en god
løsning, siger Mikkel Beckmann.

Ritzau

Rutineret russer
slog Wozniacki

TENNIS. Svetlana Kuznetsova blev
stopklods for Caroline Wozniacki
ved WTA-turneringen i Sydney i en
kamp, hvor danskeren ikke kun
havde sin modstander at kæmpe
imod. Den australske storby var
ramt af hedebølge med temperaturer på omkring 42 grader, da
Wozniacki tabte 6-7, 6-1, 2-6 i
2. runde til den rutinerede russiske
,
der er med i turneringen som
kvaliﬁkationsspiller.

at optimere de bedste skytters forberedelser frem
mod OL om knap fire år i Rio de Janeiro.
– Med pengene kan vi videreføre det arbejde, vi
Australske
startede frem mod OL i London, hvor vores ambition
Bernard
var at gå i top-8 for dameholdet, og det lykkedes.
Tomic til ATP
Nu vil vi så gerne bygge på og se, om vi kan komme
efter sejren i
nogle takker længere op ad listen. Det er også det,1. runde i Sydney over landsTeam Danmark ser som en mulighed. At der er ta-manden Marinko Matosevic
lentmasse nok og selvfølgelig også eliteskytter at og sejren for nylig over
Novak Djokovic (showkamp):
bygge videre på, så vi kan være potentiel medaljeta»Hver kamp jeg går indtil nu
ger ved OL i 2016, siger Allan B. Grønkjær, sports-tror jeg på, at jeg kan vinde.
chef i DBSF.
Og jeg vil slås hele vejen«
Satsningen frem mod 2016 betyder ikke, at mesterskaberne i de kommende år bliver fuldstændigUdva
lgt sport i tv
ignoreret, men der vil blive prioriteret benhårdt, hvil6’eren
20.45 Capital One Cup, fodbold,
ket allerede vil komme til udtryk i det kommende Chelsea12 Swansea
TV 2 Sport
måneder.
09.30 WTA Sydney, tennis (k)
Eurosport
– I år handler det mest om at stabilisere os, og 18.00
World Cup, skiskydning (k),
Stafet fra Ruhpolding, Tyskland
skytterne har brug for et pusterum efter OL. Nogle
20.15 World Cup Polen, skihop
har en uddannelse, som de har sat på standby, eller
de er blevet færdige med en ungdomsuddannelse og
har haft et sabbatår. De skal så i gang med nogle
forskellige ting, og derfor vil 2013 blive brugt som et
udviklingsår, hvor vi forsøger at fastholde vores niveau og måske tager nogle yngre skytter med, så de
kan lære. Men vi har da ambitioner om, at VM i år
skal blive på niveau med de seneste to sæsoner, altså
en top-8-placering for dameholdet, siger Allan B.
Grønkjær.
Ritzau

Foto: A. Favila/AP

Tekst: Henrik Braad Jacobsen, Politiken

Beckmann jagter
succes i Nicosia

Nedtur og så optur
VM i 2015 gælder som kvalifikation til de næste
olympiske sommerlege, og netop OL i det forgangne
år bekræftede de danske bueskytter og hele deres

n smule’
ri Skarbalius.
»Brøndby melder formentlig
deres
ned i løn – og vil I virkelig være dem,
Andre spillere var mere forbehol
der plan ud nu for at vise, at de har
dne,
dele af den da de i går blev spurgt,
koster sagnomspundne Brøndby IF
om de er klar til at
livet? på plads og for at sige til
de sidste, der sige farvel til en god
Sådan lyder det fra to tætte iagttage
del af gagen.
re mangler: Hey, nu skal vi bare
have jer
af den danske fodboldforretning.
»Det
her
er
noget,
vi
skal tale med vores
De me- med. Så det drejer sig også
om at lægge private rådgivere
ner, at klubben lægger et tungt pres
om. Og med familien
på si- pres på spillerne og sende
et tydeligt sig- måske«, sagde f.eks.
ne medarbejdere ved at melde lønnedAnders Randrup.
nal om, at det er vigtigt, de bakker
op«, sigangen offentligt ud, før aftalen er
Det er endnu uklart, hvad der vil
klar.
ske,
ger Jesper Jørgensen, fodboldø
konom hvis spillerne takker nej
til udspillet. I går

rre enkeltkreditorer – såkaldte henstandsordninger.
Aftaler med flere er på plads.
4. Henstandsordning med Spillerforeningen om feriepengesagen. Aftalen er endnu ikke på plads.
5. Ophævelse af A-aktierne, der giver 10 gange så stor stemmeret
som B-aktierne. Aftalen er på plads.

ning i foråret, knokler den sportslig
e ledelse for at styrke holdet, der ligger
til at
rykke ned. Selv om klubben har bedt
sine
spillere gå ned i løn, forsøger sportsch
ef
Ole Bjur samtidig at lokke nye navne
til.
»Det ser jeg ikke nogen modstrid i,
men
situationen vil selvfølgelig afspejle
sig i
forhandlingerne«, siger Ole Bjur.

jeppe.l.brock@pol.dk

Bueskytternes pil peger mod Rio
de Janeiro

Dansk bueskydning er
blevet belønnet for sin
indsats ved OL i London
sidste år. Flere penge fra
Team Danmark skal bruges
til en satsning frem mod
legene i Rio i 2016.

q
q

Elitesatsningen i Dansk Bueskytteforbund er i høj grad knyttet til de
tre bueskytter, der nåede holdkvartfinalen ved OL i London sidste år.
Louise Laursen, Taastrup IK, født
27. juni 1988, OL-deltager 2008 og
2012.
Carina R. Christiansen, Aalborg
Bueskyttelaug, født 17. marts 1991,
OL-deltager 2012.
Maja Jager, født 22. december
1991, Broby Bueskytte Klub, OL-deltager 2012.

bueskydning

D

ansk bueskydning ﬁk sidste år et
mindre gennembrud på den
største scene af alle, da Louise
Laursen, Maja Jager og Christina
Christiansen på Lord’s Cricket Ground i London
skød sig ind blandt verdens otte
bedste
nationer ved de olympiske lege.
Da den
unge trio samtidig også gjorde
det udmærket i den individuelle konkurr
ence
med Carina Christiansens 9.-plads som bedste resultat, stod det
klart, at Danmark kunne have et potentielt
HENRIK BRAAD medaljebud til OL i
2016
i Rio de Janeiro, PRÆCI SION.
JACOBSEN
Maja Jager og hendes
hvis bueskytterne med holdkam
merater havde succes under
en alder på 24, 21 og 21 OL i London,
og det lover godt for VM i
år ﬁk sammensat et fornuftigt program
København 2015 og næste OL i Rio.
de kommende ﬁre år.
Foto: Jens Dresling/Polfoto
OL-pletskuddene gik heller ikke
ubemærket hen hos eliteidrætsorgani
sationen Team Danmark, der nu har kvitteret
for præstationerne i London og de
loven- stort. Jeg glæder mig til at
følge skytterne
de fremtidsperspektiver ved at tildele
bu- frem mod VM på hjemme
bane i Købeneskytterne et årligt kontant tilskud
på havn i 2015«, sagde Team Danmar
k-direk1.383.000 kr. Det er en fremgang i
støtten tør Michael Andersen, da
støtteprogrampå 46 pct., og Dansk Bueskytteforbun
d met blev offentliggjort.
(DBSF) er dermed forbundet, som
høstePengene falder på et tørt sted, for
med
de den største procentvise fremgan
g i godt 2.000 medlemmer (2.159
i 2011) har
støtten, da Team Danmark fremlagd
e sit DBSF ikke uanede ressourc
er til sin eliteprogram for 2013.
satsning, og den forbedrede økonom
i
skal først og fremmest bruges på
at optiStort talentpotentiale
mere de bedste skytters forbered
elser
»Forbundet har været inde i en stærk
ud- frem mod OL om knap ﬁre
år i Rio de Javikling – det understregede skyttern
e ved neiro.
OL. Medlemsmæssigt er de et lille
for»Med pengene kan vi videreføre det
bund, men deres talentpotentiale
arer bejde, vi startede frem mod OL
i London,

hvor vores ambition var at gå i top-8
for
dameholdet, og det lykkedes. Nu
vil vi så
gerne bygge på og se, om vi kan komme
nogle takker længere op ad listen.
Det er
også det, Team Danmark ser som
en mulighed. At der er talentmasse nok
og selvfølgelig også eliteskytter at bygge
videre
på, så vi kan være potentiel medalje
tager
ved OL i 2016«, siger Allan B. Grønkjæ
r,
sportschef i DBSF.
Satsningen frem mod 2016 betyder
ikke, at mesterskaberne i de kommen
de år
bliver fuldstændig ignoreret, men
der vil
blive prioriteret benhårdt, hvilket
allerede vil komme til udtryk i det kommen
de
12 måneder.
»I år handler det mest om at stabilise
re
os, og skytterne har brug for et pusterum
efter OL. Nogle har en uddannelse,
som
de har sat på standby, eller de er
blevet
færdige med en ungdomsuddann
else og
har haft et sabbatår. De skal så i gang
med
nogle forskellige ting, og derfor
vil 2013

blive brugt som et udviklingsår,
hvor vi
forsøger at fastholde vores niveau
og måske tager nogle yngre skytter med,
så de
kan lære. Men vi har da ambitioner
om, at
VM i år skal blive på niveau med de
seneste to sæsoner, altså en top-8-placering
for
dameholdet«, siger Allan B. Grønkjæ
r.

Nedtur og så optur

VM i 2015 gælder som kvaliﬁkation
til de
næste olympiske sommerlege, og
netop
OL i det forgangne år bekræftede
de danske bueskytter og hele deres bagland
i, at
de kan være med på højeste niveau.
DBSF
var ellers blandt de forbund, der
blev
hårdt ramt, da Team Danmark
i 2009
måtte beskære sin kontante støtte
til en
række specialforbund under Danmar
ks
Idræts-Forbund.
Men samtidig var der tegn på, at dameholdet var på vej ind i den olympis
ke varme, og derfor bevarede DBSF trods
alt tilknytningen til Team Danmark – bare
med

Udvikling: En af verdens bedste
trænere

Maja Jager var med til at
skyde Danmark ind blandt
verdens bedste ved OL. Nu
skal koreansk træner gøre
hende endnu bedre.
HENRIK BRAAD JACOBSEN

Hyung-Tak, der betragtes som en
af verdens førende, når det kommer til
viden
om bue og pil. Sydkorea har nogle
af verdens bedste bueskytter, og i det miljø
skal
Maja Jager suge til sig, så det kommer
dansk bueskydning til gavn i fremtide
n.
»Jeg har tidligere været derovre, hvor
vi
havde kontakt med den koreansk
e træner, og jeg håber, jeg kan komme til
at rykke mig rigtig meget i forhold til
mit potentiale og se, hvor langt mit talent
rækker«, siger Maja Jager.
Hun skal skyde for et universitetshold
og træne, når den ikke lige står på
sprogundervisning.
»Jeg ved endnu ikke, hvor meget sprog-

undervisningen kommer til at
fylde i
hverdagen, men jeg håber at kunne
træne bueskydning i fem-seks timer
om dagen. Herhjemme ligger det normalt
på
tre-ﬁre timer«, siger Maja Jager, der
sidste
år var en del af det danske hold
ved OL,
som nåede kvartﬁnalen.
I Sydkorea er sporten indrettet meget
efter skolesystemet, og toppen er
nogle
fabrikshold, der kører fuldstændig
selvstændigt med professionelle bueskytt
er.
Næste lag er universitetshold, og
der har
Kim Hyung-Tak fået til opgave at opbygge
et hold tæt på, hvor han har sin egen
bueskytteskole.
»Han har udgivet en trænermanual
på

bagland
i, at de kan være med på højeste niveau.
il marts

var ellers blandt de forbund, der blev hårdt
TDBSF
ramt, da Team Danmark i 2009 måtte beskære sin

drager Maja Jager til Sydkorea, hvor hun i foreløbig et år skal
gå på universitetet og lære sproget.
Men nok så vigtigt skal den 21-årige
bueskytte træne under vejledning
af Kim

FAKTA
BUESKYTTERNE

kontante støtte til en række specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund. Men samtidig var der
tegn på, at dameholdet var på vej ind i den olympiske varme, og derfor bevarede DBSF trods alt tilknytningen til Team Danmark – bare med langt færre
penge til rådighed.
OL i 2012 viste, at satsningen på dameholdet var
rigtig, mener Allan B. Grønkjær, men han er klar
over, at der skal arbejdes hårdt for at fastholde den
øjeblikkelige status som internationalt eliteforbund
under Team Danmark.
– Det er jo et eller andet sted en knivsæg, vi bevæger os på, for var der nu en pil til OL, der havde
siddet dårligt, kunne det lynhurtigt være gået anderledes. Havde vi nu ramt dårligt, skulle der ikke meget

langt færre penge til rådighed.
OL i 2012 viste, at satsningen på dameholdet var rigtig, mener Allan B.
Grønkjær, men han er klar over, at der
skal arbejdes hårdt for at fastholde den
øjeblikkelige status som internationalt eliteforbund under Team Danmark.
»Det er jo et eller andet sted en knivsæg
,
vi bevæger os på, for var der nu en
pil til
OL, der havde siddet dårligt, kunne
det
lynhurtigt være gået anderledes. Havde
vi
nu ramt dårligt, skulle der ikke meget
til,
før bueskydning var blevet en
sidebemærkning i OL-historien fra 2012.
Vi var
selvfølgelig glade for, at vi kunne
opfylde
det potentiale, der var«, siger Allan
B.
Grønkjær.
De aktive har også gode OL-minder,
og
den øgede Team Danmark-støtte
åbner
muligheder for en gentagelse.
»OL var en megafed oplevelse og noget,
jeg virkelig gerne vil opleve igen,
så det
har helt sikkert givet mere blod
på tanden til at kæmpe endnu mere for
at komme med til OL i Rio også. Jeg vil ikke
sige,
at den større støtte fra Team Danmar
k
øger min motivation, men den
gør det
lettere for mig og gør det muligt
for mig
for eksempel at tage til Korea et år«,
siger
Maja Jager, der var en tredjedel af det
danske hold ved OL og i det kommen
de år
skal træne i Sydkorea.

henrik.jacobsen@pol.dk

henter dansk talent

engelsk for nogle år siden, og en
af hans
gennemgående modeller er Maja Jager,
så
han har stor ﬁdus til hende«, fortæller
sportschef i Dansk Bueskytteforbun
d, Allan B. Grønkjær.
Maja Jager får under sit ophold selskab
af en anden dansk bueskytte,
Johan
Weiss. Allan B. Grønkjær kender
ikke
umiddelbart til andre udenlandske
bueskytter, der har fået tilbud om at komme
til Sydkorea og træne gennem længere
tid.
»Jeg håber, de kan lære en hel masse
ved at have en dagligdag derovre
og lære
af de koreanske skytter ved at deltage
i
konkurrencer. Det er egentlig
lukket

land. Medmindre du er indskrevet
på et
universitet eller er på et fabriksh
old, så
kan du normalt ikke deltage i nogen
turneringer derovre. Det i sig selv bliver
en
kæmpe læringsproces«, siger Allan
B.
Grønkjær.
Maja Jager har store forventninger
til
samarbejdet med Kim Hyung-Tak.
»Han er en af verdens bedste trænere,
så det er helt sikkert, han har meget
styr
på teknikken og stor viden om hele
gamet. Han er rigtig god til at formidle
og
dele ud af sin viden, så jeg håber på
at blive noget klogere på det hele«, siger
Maja
Jager.

til, før bueskydning var blevet en sidebemærkning i
OL-historien fra 2012. Vi var selvfølgelig glade for, at
vi kunne opfylde det potentiale, der var, siger Allan
B. Grønkjær.
De aktive har også gode OL-minder, og den øgede
Team Danmark-støtte åbner muligheder for en gentagelse.
– OL var en megafed oplevelse og noget, jeg virkelig gerne vil opleve igen, så det har helt sikkert
givet mere blod på tanden til at kæmpe endnu mere
for at komme med til OL i Rio også. Jeg vil ikke sige,
at den større støtte fra Team Danmark øger min motivation, men den gør det lettere for mig og gør det
muligt for mig for eksempel at tage til Korea et år,
siger Maja Jager, der var en tredjedel af det danske
hold ved OL og i det kommende år skal træne i Sydkorea.
henrik.jacobsen@pol.dk
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Træner vi nok i Danmark?
Vil vi vinde medaljer, kræver det et kæmpe engagement fra især talentfulde atleter og de
personer, der bakker dem op. Overskriften til denne artikel kan dække over perspektiverne
for dansk elitebueskydning, men det er faktisk en overskrift, der er hentet i en blog af
sportschefen i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen. Han lægger i sin blog an til en
kulturforandring i dansk sejlsport. Træningsmængden skal skrues i vejret, hvis de fortsat skal
kunne udvikle olympiske medaljetagere. BUESKYDNING bringer her bloggen for at
perspektivere de overvejelser, som i den grad også findes i DBSF’s talent- og elitearbejde.
Tekst: Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

I starten af året blev fire unge sejlere udtaget til Team
Danmarks talentprogram 2013-16. I alt er der udtaget
28 unge håb inden for en lang række idrætsgrene.
Sejlsport er sammen med cykling bedst repræsenteret
med hver fire udtagne talenter. Dermed er det endnu
en gang bekræftet, at sejlsport er et af dansk eliteidræts flagskibe (undskyld udtrykket!), når det handler om at udvikle morgendagens medaljeaspiranter.
Jeg vil gerne ønske et stort tillykke til Katja, Marie,
Tobias og Ida Marie. Det er fire unge kometer, der
brænder for sejlsporten, og som hver især har vist et
fantastisk potentiale. Jeg er overbevist om, at vi før
eller siden kommer til at se dem markere sig i den
absolutte verdenselite. De har talentet. Med Team
Danmark-programmet får de endnu bedre udviklings
betingelser. Tilbage er i virkeligheden blot én forudsætning for at lykkes: træning, træning, konkurrence, træning og mere træning …
Tomme vinterhavne  
Træningsmængder er netop, hvad jeg vil fokusere på
i denne nytårsblog. Prøv at tage ned på en dansk
havn en kold januardag. Hvor mange kapsejlere kan
du få øje på derude? Nej, der er ikke mange. Jeg
kan godt forstå, at det ikke er specielt fristende at
træne i bidende kulde.
På den anden side, så er de tomme vinterhavne billedet på en udfordring, som vi bliver nødt til at forhol
de os til. De Olympiske Lege i Rio begynder om blot
tre et halvt år. Min påstand er, at medaljevinderne til
den tid især skal findes blandt de sejlere, der netop nu
arbejder på vandet mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag og lørdag. Hver eneste uge. Også i januar.
Det er tankevækkende, at Australien og Spanien
med til sammen fem guldmedaljer blev bedste nationer ved OL-sejladserne i Weymouth sidste år. Begge
lande har bedre klimaforhold at træne under, end vi
har i Danmark. Men det kan vi ikke lade os stoppe af
– og i øvrigt er der andre områder, hvor fordelene er
på vores side.
Kulturforandring  
Mit budskab er, at vi skal have sat skub i en kultur-
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forandring i dansk sejlsport. Og her er det især én
gruppe, jeg sigter til. Det handler om de unge
18-22 årige sejlere, der befinder i dét, som vi i den
aldersrelaterede træning (ATK) kalder ”investeringsårene”. Jeg møder hele tiden sejlere i denne gruppe,
og fælles for dem alle er, at de har store ambitioner
og store drømme om at komme til De Olympiske
Lege – og allerhelst stå øverst på medaljeskammelen.
Det er godt at have drømme. Det motiverer. Men
jeg må tilføje, at OL-drømmen hos (alt for) mange af
de unge savner det fornødne realitytjek. Betegnelsen
”investeringsårene” er ikke tilfældigt valgt. Det kræver en investering af tid og ressourcer at udvikle sig
fra talent til verdensklasse, og her rækker det ikke
med en tur på vandet tirsdag og lørdag i vinterhalvåret – og det dobbelte om sommeren.
Langt OL-tilløb 
Mønstret i Danmark er, at vores bedste sejlere er i
slutningen af 20erne og har været igennem op til tre
OL-kampagner, før de når op på deres topniveau og
kan gøre sig gældende i medaljerne.
Hvis vi forestiller os, at en ung sejler øger sin træningsmængde med 30 procent, så vil det i teorien
betyde, at han eller hun når verdenseliten på 30 procent kortere tid. De bliver medaljekandidater som
25-årige og ikke som 30-årige. De får to eller måske
tre OL-deltagelser som medaljekandidat hver gang. I
hvert fald rent teoretisk.
Træning op i gear 
Men forudsætningen for, at kabalen kan gå op, er,
at vi accelererer udviklingen hos de unge sejlere. At
vi året rundt og især om vinteren skruer op for træningsmængden. Mange af de unge vil nok sige, at
de allerede i dag ofrer maksimal tid på sejlsporten i
forhold til, at de også skal passe deres uddannelser.
Dét synspunkt vil jeg gerne udfordre. Døgnet har
24 timer. Lad os sige, at de otte skal bruges på søvn
og hvile, otte timer bruges på skole og fritid. Der er
stadig otte timer tilbage af døgnet. Otte timer, der
– i princippet – kan bruges på sejlsport.

Med otte timer er der rigelig tid til at komme på
vandet en-to gange dagligt mindst fem dage om
ugen. Der er også tid til fysisk træning og til grejarbejde, taktikdiskussioner, videogennemgang med
træneren, indstudering af regler og erfaringsudveksling med andre sejlere. Der er altid relevante opgaver
i sejlsport. Også de dage, hvor vejret er umuligt.
Sat på spidsen 
Men OTTE timers sejlsport om dagen, det må være
sportschefens nytårsjoke, er der med garanti mange,
der tænker, når de læser dette her. Ja, jeg sætter det
hele lidt på spidsen, det medgiver jeg gerne. Men når
det er sagt, så er otte timer faktisk ikke for meget
med tanke på sejlsportens enorme kompleksitet. Det
virkelige problem er, at ekstreme træningsmængder
stritter imod den kultur, vi har omkring sejlsport.
Svømmerne kan 
Hvis vi drager en parallel til svømmerne, så er billedet helt anderledes. For en ung svømmer med olympiske ambitioner er det en selvfølge at hoppe i bassinet klokken seks hver morgen til dagens første træningspas. Op af formiddagen følger lidt job eller skolegang inden de næste træningssessioner hen over
eftermiddagen. Svømmerne ved, at hvis ikke de i
teenageårene investerer helt vildt, så kommer de aldrig i nærheden af en international elitekarriere. De
ved, at de skal nå et topniveau allerede i 20-års alderen. Derfor har de travlt.
Vi har ikke travlt på helt samme måde i sejlsport.
Allan Nørregaard og Jonas Høgh var begge over 30 år,
da de vandt deres OL-medaljer, og Jesper Bank var
43 år, da han tog guldet i Sydney. Så hvad er egentlig problemet?
Optimering 
Vores udfordring handler om at optimere de ressourcer, vi har. Mange af vores konkurrenter har betydeligt flere penge at investere i elitesport end os. Jeg
var for nylig i Holland. Hollænderne har et budget
på mindst det dobbelte af vores. Alle deres topsejlere
får tilbudt gunstige fuldtidskontrakter allerede i 17års alderen. Kravet er til gengæld, at de har fuldt
fokus på sejlsporten. De SKAL bo og træne i forbundets elitecenter i Den Haag. Og de SKAL træne 250
dage om året. Ellers er det ud.
I Danmark ligger det os fjernt at stille ubetingede
og firkantede krav til sejlerne. Vi har færre penge
end de store nationer og vigtigst af alt har vi meget
få talenter. Vi kan til gengæld noget andet. Vi har en
dybt forankret sejlsportskultur, vi har stærke sejlsportsmiljøer spredt over små afstande – og så er vi
innovative.
Træningsadgang 24/7
Vi er gode til hele tiden at tænke nogle skridt frem.
Og det er på den baggrund, at vi i øjeblikket arbej-

der med nogle ideer til, hvordan vi kan forbedre
vores talent- og elitesejleres adgang til at træne i
kraftcentrene på alle tider af døgnet – alle ugens syv
dage. Vi kan kalde det Den Danske Model, version
2,0. Vi kan også kalde det en realisering af vores ATK.
Min påstand er, at vores ressourcer bliver mere
værd, hvis vi lærer af svømmerne. Hvis vi sætter skub
i en kulturforandring gående i retning af, at vores
”modne” talenter skruer op for træningsblusset. At
talenterne ser det enorme potentiale i at begynde
træningsdagen klokken seks om morgenen.
Stor udfordring 
Det vil nok betyde, at studietiden bliver forlænget
med et par år. Og den økonomiske udfordring for
den enkelte sejler bliver næppe mindre. Det er alt
sammen individuelle udfordringer – som kræver individuelle løsninger. Derfor siger jeg til de unge sejlere,
der er parate til at investere ALT i en topkarriere: Lad
os tale om det. Lad os se, hvilke løsninger vi kan opstille.
2012 var et superår 
Det er muligt, at jeg har trukket linjerne hårdt op i
denne nytårsblog. I 2012 vandt vi trods alt to OLmedaljer, tre VM-medaljer og en enkelt EM-medalje i
de olympiske klasser. 2012 var et superår for dansk
sejlsport. Og som nævnt indledningsvis, så er vi
stærkt repræsenteret i Team Danmarks talentprogram, der skal udklække nye generationer af medaljevindere.
Jeg har stor respekt for de mange unge sejlere,
der virkelig knokler med alt, hvad de har for at udvikle deres færdigheder. I øjeblikket ser vi en udvikling, hvor talenterne har optrappet især den fysiske
træning sammenlignet med, hvad vi så tidligere. Det
er alt sammen positivt.
Tonen slået an 
Men som tidligere nævnt, vi skal være et skridt foran
i Danmark. Hvis vi står med tomme medaljehænder
ved OL i 2016 og 2020, så må forklaringen ikke
være mangel på træningsflid i forhold til vores konkurrenter.
Jeg håber hermed at have slået tonen an til noget
af det, vi i Eliteafdelingen vil fokusere på i 2013 og
fremadrettet. Personligt kommer jeg til at bruge rigtigt meget energi på dette tema.
Vi ses i Aarhus 
I år har vi ikke noget OL, men vi har masser af andre
ekstremt spændende konkurrencer at se frem til.
Først og fremmest EM for 49er og 49er FX på hjemmebane i Aarhus. Samme sted har vi VM for 29er.
Her ser jeg frem til en fantastisk mulighed for at
præsentere sejlsport i verdensklasse foran et forhåbentlig talstærkt dansk publikum.
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En lovende start
for Las Nykøbing
Den 1. december 2012 havde et nyt dansk stævne under navnet Las
Nykøbing debut. Det blev afholdt af Nykøbing Falster Bueskyttelaug.
Den unge Verdens- og Europamester Stephan Hansen var initiativtager
til stævnet, og han deltog selv i skydningen.
BUESKYDNING bringer her indtryk fra fire skytter, og
de fortæller om, hvordan de oplevede det nye stævne, der bød på en noget anderledes stævneform,
end man ellers kender i dansk bueskydning.
På hjemmebane
Stephan Hansen, Nykøbing Falster Bueskytte
laug skrev på sin hjemmeside stephanhansen.dk
om stævnet:
– Lørdag den 1. dec. 2012 var jeg på hjemmebane, for stævnet Las Nykøbing 2012 blev afviklet i Nykøbing F. Hallen og med stor succes! Indledende
stød vi 90 pile, og mit resultat blev 883 points, som
gav en delt 3. plads. Herefter gik vi over til shoot
down og efter 5 runder, hvor der blev skudt efter recurve 10’er, var der kun Martin Damsbo, Patrick
Laursen og jeg tilbage. Vi skulle så skyde efter compound 10’er, og efter tre runder var medaljerne fordelt: Martin vandt guld med 30 point, jeg vandt sølv
med 29 point og Patrick bronze med 28 point. Rigtigt fedt at jeg er kommet så godt i gang med indesæsonen!
En god ide – et godt stævne
Margaret og Jan Bang, Lavia Odense fortæller til
BUESKYDNING:
– Stephan Hansen, Nykøbing Falster Bueskyttelaug
fik en god idé; han ville lave et stævne efter samme
koncept som det i Las Vegas, USA. Heldigvis ville
både klubben, og ikke mindst hans forældre, støtte
op om hans idé, så den kunne blive til noget.
Man hører ofte på diverse møder og ved samtaler
med andre bueskytter til stævner, at mange godt
kunne tænke sig at prøve andre stævneformer, end
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dem vi ”plejer” – jeg skal love for at Las Nykøbing
var anderledes. Planlægningen var god, og stævnet
blev afholdt uden forsinkelser, dog måtte Martin
Damsbo, TIK, undervejs træde til og fortælle, hvordan reglerne helt præcist er i Las Vegas. Et stævne
han har deltaget i flere gange.
Især én finesse var overraskende god. Det var, at
de, der skød på de nederste ansigter, startede hver
gang, således at man undgik de meget generende
skygger, der kommer efter de pile, der sidder i de
øverste ansigter. For at undgå at det så var de
samme skytter, der startede hele dagen, skiftede
man efter 30 pile, så alle kom til at skyde først.
En anden ting ved Las Vegas er, at der skydes 90
pile over 3 dage. I Las Nykøbing-stævnet havde arrangørerne også en løsning på det – de første 60
pile blev skudt som et almindeligt stævne, derefter
skød vi endnu 30 pile, hvor vi skiftede mellem øverste og nederste ansigt, efter 15 pile. Under de sidste
30 pile, var vi blevet seedet, således at nr. 1-2-3-og 4
stod på bane 1 og 5-6-7-8 på bane 2 osv.
Det skal nævnes, at der i Las Vegas skydes efter
den store 10ér (recurve 10). I Las Nykøbing skulle vi
dog ”bare” holde pilene indenfor gult for at gå videre til finalerne, men 90 pile i gult var vist sværere,
end mange havde regnet med.
Finalerne var et kapitel for sig. Der blev startet
med nogle runder af 3 pile med den store 10’er.
Skød man en 9’er, var man ude af konkurrencen. Da
der var 4 skytter tilbage, var det så den lille 10’er der
blev tællende, og det varede ikke mange runder,
inden en vinder var fundet, for her gjaldt det også,
at skød man en 9’er var det slut.
Jeg håber, at arrangørerne i Nykøbing igen i år inviterer til denne stævneform, og at vi bliver mange

flere, end vi var denne gang – alle kan være med, da
de første 60 pile jo er et ”almindeligt stævne”
Og for os der drager til Las Vegas her i det tidlige
forår 2013, var det en kærkommen mulighed for at
prøve denne form af. Tak for et godt stævne.
Nye udfordringer
Den 11-årige compoundskytte
Sune. H. Rasmussen, TIK,
fortæller til BUESKYDNING.

Hvordan gik stævnet for dig?
Efter 30 pile lå jeg på en delt 3. plads, som jeg var
rigtig tilfreds med. Efter de 90 pile lå jeg som nr. 14
og havde kun ramt gult, så jeg gik heldigvis videre til
finaleskydningerne. Her skød jeg 30 point i første
runde, så jeg var igen videre. Herefter skød jeg desværre kun 29 point og måtte gå ud. Jeg endte på en
delt 9. plads – som den bedste fra min klub blandt
andet foran Louise Laursen, som også skød compound denne dag, så jeg er meget tilfreds med dette
resultat.

Hvordan hørte du om stævnet?
Jeg hørte om stævnet, da jeg var inde på DBSF’s
stævnekalender, hvor jeg så, om der var nogen stævner, jeg ville med til. Så så jeg på Las Nykøbing og så
tænkte jeg ”Hey det vil jeg godt med til.”

Hvordan var det at skyde ”alle mod alle”?
Det var meget anderledes end de ”normale” stævner, jeg har været med til, hvor man bliver delt op i
hold, men det var sjovt at prøve systemet med, at
man kun må skyde 9’ere og 10’ere.

Hvorfor ville du gerne deltage?
Jeg ville gerne deltage, fordi jeg synes det lød spændende, og jeg havde heller ikke prøvet det før. Jeg
elsker konkurrencen, og jeg er altid klar på nye udfordringer.

Hvordan var stemningen til stævnet?
Stemningen til stævnet var god. Alle var glade, og
jeg tror, at folk hyggede sig godt. Men i finalerne var
der stilhed af spænding.

Hvordan havde du forberedt dig til stævnet?
Jeg begyndte at skyde noget mere og arbejde mere
på de ting, jeg har fået at vide, er vigtige for mig.
Jeg mediterede også som forberedelse, hvis nu jeg
skulle komme i en krisesituation.
Kom du i krise?
Ja, det gjorde jeg, jeg gik sukkerkold midt i anden
kvalifikationsrunde, men jeg kom ovenpå igen.

Var det en god oplevelse?
Helt klart. For det er sjovt at prøve og skyde mod
mange af de rigtig store navne indenfor dansk bueskydning. Men det er jo også fedt, at alle kan tale
sammen, lige meget alder og køn.
Vil du deltage igen i 2013,
hvis det bliver en tradition?
Det vil jeg rigtig gerne, for det var fedt. Og jeg
håber, det bliver lige så fedt næste år.
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Fokus på frivillige
I sidste nummer af BUESKYDNING præsenterede vi
en ny hjemmeside med værktøjer til at øge og gøre
det frivillige arbejde for alle landets idrætsforeninger
endnu bedre. Samtidig med lanceringen af hjemmesiden www.frivillighedstjek.dk udkom DIF med et
ekstranummer af Idrætsliv under titlen ”Fokus på de
frivillige”. Magasinet fortæller vidt og bredt med en
lang række eksempler om forskellige former for frivilligt arbejde i mange forskellige sportsgrene. Du
kan finde inspiration til en lang række udfordringer i
det frivillige arbejde. Udfordringer der minder meget
om hinanden, uanset som sporten er bueskydning,
kajak, fodbold eller BMX.
Magasinet har været meget populært. Har du fået
et eksemplar af magasinet? Ellers kan du og din klub
nå det endnu. Idrætsliv har stadig et mindre antal
magasiner på lager til foreninger, der måtte ønske
en håndfuld ekstra numre. Man skal blot skrive til
jaa@dif.dk, og så sender DIF en stak blade, så længe
lager haves. Magasinet kan som altid med Idrætsliv
også læses på nettet på www.dif.dk. Klik her på NYHEDER og herefter på IDRÆTSLIV.
De uvurderlige frivillige
– en hilsen fra DIF’s formand
Niels Nygaard indleder ”Fokus på de frivillige”, der
udkom i december 2012, med en hyldest til de
mange frivillige og visioner for, at det skal blive nemmere at blive frivillige i dansk idræt. BUESKYDNING
bringer her hans leder:
Jeres indsats er helt uvurderlig
Det skal være nemmere at være frivillig i DIF-idrætten. Sådan er den ultrakorte version af et helt centralt pejlemærke for os i DIF’s bestyrelse.
Når vi i Danmark hører til blandt de lande i verden
med den største idrætsdeltagelse blandt befolkningen,
og når dansk idræt på eliteplan i forhold til befolkningstallet er helt i top, er forklaringen, at vi har fantastisk mange frivillige i de danske idrætsforeninger.
I de kommende år vil vi derfor forfølge pejlemærket om, at det skal være nemmere at være frivillig ad
flere veje.
Interessevaretagelse: Vi gør de centrale og
kommunale myndigheder opmærksom på lovgivning, regler og procedurer, der gør hverdagen besværlig for de frivillige. Det kan for eksempel være

25-års reglen, hvor foreninger med mange voksne
medlemmer diskrimineres økonomisk.
Uddannelse: Vi udvikler og uddyber uddannelser
sammen med specialforbund og andre, som kan understøtte de frivilliges arbejde. Det kan for eksempel
være et lederkursus målrettet nyvalgte foreningsledere.
Værktøjer: Vi udvikler værktøjer, som understøtter de frivilliges arbejde i foreningerne. Det kan være
værktøjer, der hjælper foreningerne til at rekruttere
flere frivillige, blive bedre til at kommunikere, til at
kickstarte nye aktiviteter, holde bedre møder og så
videre.
Senest har vi etableret en ny online værktøjskasse
målrettet foreningernes frivillige. Frivillighedstjek.dk
hedder det nye foreningssite … Sitet rummer en
lang række praktiske værktøjer, som kan hjælpe den
enkelte forening 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 munder ud i anbefalinger og praktiske værktøjer målrettet den enkelte forening. Både det nye site og særnummeret af Idrætsliv er sat i søen med støtte fra Tuborgfondet.

Har du prøvet frivilligshedstjek.dk? Har du test og fået konkrete anbefalinger? BUESKYDNING
vil meget gerne høre fra landets bueskydningsklubber og fortælle jeres historie. Har du lyst til
at dele ud af dine erfaringerne, så send nogle linjer til bladet@dbsf.dk

Sorø Bueskyttelaug

Inviterer til
30 måls 3-D Jagtstævne søndag den 21. April 2013

Sorø
Bueskyttelaug

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
RØD – compound og recurve for Master/Senior/Fita Junior
SORT – Buejæger. HVID Nano og Micro, alle buer. BLÅ - resten

Ganske som tidligere vil vi tilbyde skydning i primitiv klassen, hvor det er et krav at
der skydes med en hjemmelavet bue og pilene af træ.
Der vil være salg af kaffe og the fra kl 8:30
Derudover vil vores bod kunne 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.

Glæde og gavn
De første tilbagemeldinger på foreningssitet har
været yderst positive, så vi forventer os meget af det
nye site. Jeg vil derfor gerne opfordre alle DIF’s knap
11.000 foreninger til at udnytte sitet og lade sig inspirere af indholdet.
Inspiration til de frivillige – og muligheden for at
lære af andre i samme situation – er også et af omdrejningspunkterne for dette særnummer af Idrætsliv. Hvis andre har fundet en løsning, der virker, hvorfor så ikke lade sig inspirere af den i stedet for at begynde forfra. Også på den måde kan det gøres nemmere at være frivillig.
Forhåbentlig bliver 2013 et år, hvor mange idrætsforeninger vil arbejde på at udvikle frivilligheden i
den enkelte forening. I DIF vil vi gøre, hvad vi kan for
at understøtte det. Nu, hvor årsskiftet nærmer sig, vil
jeg gerne sige en stor tak til alle frivillige i DIF-idrætten for indsatsen i 2012. Det er jer, der skaber de
rammer, som så mange andre i nærmiljøet har
glæde og gavn af. Uden jer, ingen idrætsforeninger.
Jeres indsats er helt uvurderlig.

Har du prøvet frivilligshedstjek.dk?
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Sorø
Bueskyttelaug

Opvarmning 9.00-9.45 Forventet start kl.10.00
Pris og tilmelding:
Skriftlig tilmelding, gerne klubvis, senest den 7. april 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.

Sorø
Bueskyttelaug

Vel mødt
Sorø Bueskyttelaug

Sorø
Bueskyttelaug

STÆVNEkalenderen

Klubmesterskab
i Rønne BueskytteLaug 1957
I ”gamle dage” var det almindeligt, at de forskellige
bueskytteforeninger skrev (lange) beretninger om
deres gøren og laden til forbundets officielle organ.
Nedenstående er hvad man fra Rønne Bueskytte
Laug rapporterede fra et klubmesterskab september
1957. (Forkortet).
– 15. september kom så den store dag, klubmesterskabet. Da vi kørte til banen om morgenen, var
det øsende regn og brandstorm, hvad der nok holdt
et par stykker hjemme. Men regnen hørte heldigvis
op, før vi fik startet, og resten af dagen var med
strålende sol. Den kraftige blæst fra venstre generede os kun lidt, da vi har et mægtigt læhegn fra den
side.
Det var meningen, at Aakirkeby også skulle afvikle
deres mellemværende sammen med os, men vejret
passede dem ikke samtidig at en af deres skytter var
forhindret, og så blev det udsat, således at vi kan
deltage i deres skydning i Aakirkeby, hvad der også
giver kamptræning, og det er det, vi trænger til herovre.
Nå, men vi gik i gang og kampen skred frem med
en blanding af både godt og ondt som sædvanlig.
Peter Søllingvraa lagde sig straks i spidsen, og vi
andre måtte bare sjokke med, så godt vi kunne. Den
hårdeste kamp stod mellem 3.- og 4. pladsen mellem Sten Ersgaard og ”Svendborg”. (Aage Pedersen),
der skiftedes til at føre lige til det sidste.
Efter mesterskabet var der arrangeret festskydning, hvor der var mange variationer på én skive både med plus´er og minus´er. Der var bare en skam,
at der var fodboldkamp på stadion søndag eftermiddag, så nogle fik travlt med at komme af sted.

Resultatliste (forkortet)

Der indkom dog 135 stk. 25-ører til hjælp til præmierne, der består af tretårnet sølvskeer, og vi sluttede med en kop kaffe. – Carlo Carlsen, formand.
Ja, resultaterne er ikke specielt imponerende set
med vore dages øjne. Og klubmesteren Peter Søllingvraa var dog en af landet fremmeste bueskytter på
den tid - DM-vinder 1958 i Esbjerg og landsholdsskytte.
I øvrigt var FITA-ronden nyindført. 1956 var første
gang man skød den til DM. Georg Andersen fra
Lyngby vandt med 952 point - til sammenligning.
Som jeg har tidligere nævnt, tror jeg ikke skytterne
den gang var så meget ringere end i dag. Forskellen
ligger sikkert i materiellet.

Holger Kürstein

Peter Søllingvraa

196

241

208

297

Carlo Carlsen

178

211

215

293

897

Sten Ersgaard

109

175

171

261

716

”Svendborg”

86

195

174

252

707

Nybegyndere skød på damernes afstande 
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465

Bent Rømer

360

Holger Kürstein

134

Nytårspokalen 18m
Seniorstævne m. finaler
Møllejagten Ungdom
Møllejagten Senior
Indendørs WC2
Samling. Non-sight archers
FM + Sct. Sebastian Cup
18m hold turnering
Storsamling
Muldvarpejagten - Senior

FEBRUAR 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
3.
8.-10.
8.-10.
17.
26.2-2.3

Hillerød
Kongskilde v. Sorø
Las Vegas, USA
Hillerød
Rzeszow, Polen

Hillerød Bskl.
Region Øst
WA
Hillerød Bskl.
WA EMAU

FITA 18/12/8 m – Frederiksborgpokalen
Weekendtur for børn og unge
Indendørs WC3 - og WC-finale
FITA 18/12/8 m – SM
EM Inde

MARTS 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

7.
14.
15.-20.
20.-21.
21.
27.

50 m	

Henning Andersen

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
26.
Aarhus
DBSF
27.
Lyngby
Lyngby Bskl.

Lyngby
Esbjerg
Taastrup Idræts Haller
Arena Midt, Kjellerup
Haderslev

Lyngby Bskl.
Viking
TIK
Aarhus og Silkeborg
Haderslev Bskl.

Ungdomsstævne
Viking Jagten
DM Ungdom
DM Senior/Master
Haderslev 3D

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

70 m	

719

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE

APRIL 2013

90 m	

Henrik Jørgensen

JANUAR 2013

2.
3.
9.-10.
16.-17.
29.

Grethe Østergaard, Esbjerg og Peter
Søllingvraa, Rønne vinder DM 1958.

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

30 m	total
932 (942. red)

Jægersborg hegn/Raadvad Kro
Sjælland
Riom, Frankrig
Sorø
Sorø
Vrandrup v. Kolding

Lyngby Bskl.
DBSF
WAE
Sorø Bskl.
Sorø Bskl.
Palnatoke

Dyrehaverunden
Forbundsmøde
GP 1
Bruttosamling - Non-Sight archers
3D - 30 mål
3D

DBSF’s 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

23

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

