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Håndklædet bliver
ude af ringen

DANMARKS FØRSTE HOLDCUP

I dette nummer af BUESKYDNING kan du blandt
andet læse om de udfordringer, Roskilde Bue
skytteklub står over for. De er virkelig udfordret
på grund af ændrede dispositioner fra Roskilde
Kommune. Klubben kæmper og tænker i løsninger, og de kaster ikke håndklædet i ringen.
Dansk bueskydning vil altid opleve perioder,
hvor tingene er sværere og anderledes end normalt, men der bliver altid arbejdet hårdt for, at
tingene vender og lykkes. Det kræver indimellem
beslutninger, der kan virke kontroversielle, men
slutresultatet skulle gerne være, at bueskydning
er kommet et skridt videre. Således er det også
mit håb, at Roskilde Bueskytteklub får løst de problemer, de står med, og kommer stærkere ud på
den anden side.
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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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Danmarks første holdcup

Øverst denne side
Hos compound vandt Midtfyn, som var repræsenteret af Mathias E. Hansen,
Patrick Laursen og Frank Jørgensen.

I forlængelse af ”Sct. Sebastian Cuppen” den 19. januar, afholdt Arcus
dagen efter for første gang ”Sct. Sebastian Hold Cuppen”. Det var en
spændende konkurrence, og de deltagende skytter fik virkelig prøvet
dem selv af.

Nederst denne side
Hos recurve vandt Arcus Dream Team, som bestod af skytterne Per Rygaard,
Dennis Bager og Daniel Jensen.

Tekst: Aalborg-skytterne. Foto: Arcus

Skydeformen bestod i, at man over 16 runder fik
mulighed for at møde samtlige af de andre deltagende hold, hvor recurve såvel som compound skød
imod hinanden efter det klassiske og gældende
holdskydningsreglement. Dog med den forskel, at
man som hold ikke blev elimineret efter tabt match,
men i stedet erhvervede det sejrende hold sig to
matchpoint.
De to hold i henholdsvis recurve og compound,
der efter de 16 runder havde tilegnet sig flest matchpoint, skød til sidst den afgørende finale om ”Sct.
Sebastian Hold Cup”-pokalen. Finalen stod i recurvedivisionen mellem holdene ved navn Arcus Dream
Team og Aalborg 1, bestående af henholdsvis Dennis
Bager, Daniel Jensen samt Per Rygaard og Nikolai
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Wulff, Nynne Holdt samt Aske Halskov. Efter, fra
hvert hold, 24 intense pile og en ufattelig tæt
match, tog Arcus Dream Team sejren i hus, med scoren 217 mod Aalborg 1’s 216 point.
I compound-divisionen stod finalen mellem Midtfyn og Nr. Snede, bestående af henholdsvis Patrick
Laursen, Frank Jørgensen samt Mathias E. Hansen og
Stig Andersen, David Hauge samt Jakob Steffensen.
Efter flot skydning fra begge hold, var det Midtfyn,
der løb af med sejren, med scoren 229 mod Nr. Snedes 225 point.
14 hold fra forskellige klubber i landet samt et enkelt hold fra Tyskland havde valgt at deltage i turneringen. Det talstærke fremmøde bød på rig lejlighed
til at få øvet holdskydningen, der under normale om-

stædigheder kun afholdes ved Danmarksmesterskaberne. Hvert eneste hold fik muligheden for hele
tretten matcher. Dette medvirkede, at man i modsætning til Danmarksmesterskaberne, hvor man normalt kun skyder i omegnen af 3-4 holdfinaler, fik rig
mulighed for at træne holdskydningen under konkurrencevilkår.
For yderligere at skærpe konkurrenceaspektet, var
det fra arrangørernes side besluttet, at sammenlægge recurve og compound klassen. Beslutningen om
at lade de 12 hold fra recurveklassen og de fire hold
fra compoundklassen skyde mod hinanden i de indledende runder betød, at der, i hvert fald for recurveholdenes vedkommende, ventede nogle særdeles
stærke modstandere. Man skulle her holde tungen

lige i munden, hvis man nærede noget ønske om at
besejre disse samt avancere med to matchpoint.
Under de mange matches brillerede flere af de
deltagende hold med skydning af meget høj klasse,
der medførte adskillige nye og flotte Danmarksrekorder, hvor barren for henholdsvis Compound Senior,
Recurve Masters, FITA-Junior og FITA-kadet endnu en
gang blev højnet.
Hele stævnet forløb aldeles flot, flydende og uden
uregelmæssige afbrydelser, hvilket bidragede til godt
humør og god stemning, der var at finde blandt deltagerne såvel som tilskuerne. Der skal lyde stor cadeau til Arcus for et vel afholdt stævne samt godt
initiativ.
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Jægersborg Dyrehave ved Raadvad Kro
30 mål 3-D dyr
Søndag 7. april 2013
TK 9.30 Start 10.00
Klasse 1: Compound
Klasse 2: Recurve
Klasse 3a: Barbue (stringwalking tilladt).
Klasse 3b: Barbue instinktiv
Klasse 4: Langbue
Klasse 5: Buejæger (se lovkomplekset)(10.51.1)
Max. 1 pil ( DBSF-3D regler af april 2012). ------Ungdom 2 pile.
Points:((11)-10-8-5)(7-5-2)
Betegnelse	Alder
Senior

Kr.

>21

150

FITA- Junior

18-20

150

FITA-Kadet	

16-17

100

Kadet	

14-15

100

Mini	

12-13

50

>11

50

Mikro

Tilmelding:
Torben Eskildsen - Tværbommen 11 - 2820 Gentofte.
Tlf. 39657277 Email: dyrehaverunden@gmail.com

Sommerskydning 2013
Sommerskydning starter op den 26. april. der bliver sendt invitation
ud til klubberne i slutningen af marts måned, og sommerskydning
vil blive annonceret på dbsf.dk.
Når invitationen bliver sendt ud, vil portalen sommerskydning.dk
også blive åbnet for tilmelding.

Tilmeldingsfrist: senest onsdag den 27. marts 2013. Tilmelding er bindende!
BEMÆRK: Tilmeld via telefon eller mail, selvom du betaler via netbank!!!
Betaling: via netbank - Reg. 1551 konto 10586356
Husk at skrive: Navn- Klub- Klasse. Undtagelsesvis kan betaling finde sted i skoven!
OBS: Børnepatruljer bliver dannet.
Stævnet vil være dommergodkendt.
PS: Camouflagetøj ikke tilladt jvf. lovkomplekset 2.6.8, pga sikkerhedsårsager.
Vel mødt i skoven!

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

Tidsskriftet

BUESKYTTEN

Det blad – BUESKYDNING – som vi kender i dag, og som du nu holder
i hånden, er ikke det første tidsskrift for bueskytter i Danmark. I årene
før BUESKYDNING havde danske bueskytter muligheden for at læse
om sporten i tidsskriften BUESKYTTEN
Tekst: Holger Kürstein

Inden Dansk Bueskytte Forbund blev dannet i maj
1941, havde en kreds af interesserede bueskytter allerede udgivet et tidsskrift, som de kaldte BUESKYTTEN.
I det første nummer fra marts 1941 kundgør initiativtagerne ved assurandør J.E. Egede Hansen, Skjern,
at baggrunden for udgivelsen blandt andet er:
– …at styrke den Interesse, der allerede har vist sig
i en Række danske Byer, for den ældgamle Sport,
som Bueskydning er. Samtidig skulle det være Bladets opgave at virke som Talerør for Sportens Udøvere og de bestående Foreninger og i øvrigt danne
grundlag for en fremtidig organisation til Gavn for
Sporten ...
Redaktionen udtrykte derudover håb om, at man
vil tage vel imod dette første nummer, og at man
fremover vil støtte bladet som abonnent samt at
komme med indlæg og ideer.
Samtidig listes de foreninger og adresser, som på
det tidspunkt var redaktionen bekendt, og som man
må formode også modtog bladet. Listen omfattede
seks foreninger:
Aarhus Bueskytteforening ”Diana”.
Formand:
Tømmerhandler Poul Barnow, Randersvej 2, Aarhus
Sekretær:
Guldsmed Ove Eriksen, Brunsgade 51, Aarhus.

Københavns Bueskyttelaug.
Formand: Tandlæge Pelsøe, København
Sekretær: Assurandør Paul Nielsen,
H.C. Ørstedsvej 10, København V.
Skjern Bueskytteforening, Skjern.
Formand: Læge N.E. Hansen, Skjern.
(formentlig Dr. N.E. Hame. red.)
Sønderjydsk Idrætsforening,
Afdeling for Bueskydning.
Formand: B. Mikkelsen, Jomfrustien 11, Haderslev.
Morsø Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Formand: Arnold Kornum, Morsø.

var et noget anderledes klientel, end hvad man ser i
dag. En bøssemager, Dansk Modelflyveindustri, en
snedkermester og en drejemester m.v.
I samme blad oplyses også om annoncepriser. Det
skulle koste 15 øre pr. mm for en énspaltet pr. gang.
Ved seks og tolv gange var der henholdsvis 10 % og
20 % rabat. Ved større annoncer kunne man indhente tilbud. Bladet blev trykt ved Gullanders Bogtrykkeri i Skjern, og prisen for et abonnement var
1,50 kr. kvartalet.
Datidens bueskydning
Det redaktionelle stof i de første numre bestod
blandt andet af flere lange artikler af greve Ahlefeldt
Bille, som i mange år havde drevet jagt med bue og

pil. Han startede med om hvordan ”Den nordiske
Langbue lagde Grunden til det engelske Verdensrige”, hvorefter han fortsatte med ”om at skyde med
Bue”. Sidstnævnte var en instruktion udi langbueskydning:
– …Man strækker nu Buearmen fuldt ud og roligt
mod Målet og trækker samtidig Strengen tilbage til
højre Haands Tommelfingernegl berører et Punkt
umiddelbart til venstre for hagespidsen, lige under
højre Øje.
Pilen er nu trukket til Odden, og ved en rolig Udstrækning af højre Hånds Fingre, der kun har fattet
om Strengen med den yderste Spids, lader man pilen
gaa.
Fortsættes på side 10

I det efterfølgende nummer, april 1941 er der kommet yderligere fem foreninger til: K.F.U.M-spejderne,
Ringkøbing, Skytteforeningen ”Buen”, Aarhus, Videbæk Bueskytteforening, Jyderup Skytte- og Gymnastikforening samt Agerskov Ungdomsforening.
Idet man var klar over, at bladets økonomi i høj
grad skulle baseres på annoncer, havde man allerede
i samme nummer formået at få forskellige leverandører af buemateriel at annoncere. Ser man på
hvem, som kunne levere, må man erkende, at det

Frederikshavn Bueskytteforening.
Formand:
Kaj Christensen, Foto-Magasinet, Frederikshavn.
Tidskriftet BUESKYTTEN var forløberen for det medlemsblad, du kender i dag, og BUESKYTTEN blev officielt
meddelelsesorgan for DBSF ved forbundets stiftelse.
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Efter en kaffepause kunne man skride til valg af bestyrelse. Til formand valgtes assurandør Poul Nielsen,
København; næstformand Læge N.E. Hame, Skjern;
sekretær cand. Jur. Ib Henriqes, København; kasserer
Viggo Olsen, København. Bestyrelsesmedlemmer:
Formand for Silkeborg Bueskytteforening, lærer Jørgen Andersen, filialbestyrer Hermund, Aarhus, og fabrikant G. Hjernø, Aarhus.
BUESKYTTEN som talerør
Inden mødets afslutning havde BUESKYTTENs redaktør, J.E. Egede Hansen, Skjern ordet for at tilbyde
Dansk Bueskytte Forbund hans blad, Bueskydning
som obligatorisk medlemsblad. Forslaget fik en velvil-

lig modtagelse, og sagen ville ved det kommende
forbundsmøde blive gjort til genstand for drøftelse.
På et direkte spørgsmål af læge Hame, om de tilstedeværende var interesserede i at bevare BUESKYTTEN som talerør for de bestående foreninger, var der
enstemmig tilslutning.
Mødet sluttede lidt over midnat med et leve for
Dansk Bueskytte Forbund. Den efterfølgende dag
samledes alle mødets deltagelse til en match på
banen ved Thorsmølle.
I augustnummeret 1941 er Dansk Bueskytte Forbund kommet på listen over foreninger, som modtager bladet – foruden i alt 17 klubber. Nytilkomne
Fortsættes på side 12

Henning Petersen, Københavns Bueskyttelaug,
blev i 1941 den første danske mester under DBSF.

Fortsat fra side 9

Artiklen fortsatte i efterfølgende nummer i april 1941.
Hr. Ahlefeldt Bille har også skrevet bøger om den
tids bueskydning samt buejagt, hvoraf flere stadig er
tilgængelig på biblioteker og i antikvariater.
Tanker om et landsforbund
Et emne, som også blev berørt, var tankerne om
dannelse af et ”Landsforbund”. I et indlæg af formanden for Frederikshavns Bueskyttelaug, Kaj Christensen omtales et forslag desangående fremsendt
af Københavns Bueskyttelaug til Aarhus og videresendt til Skjern og Frederikshavn.
Forslaget bliver kommenteret af Kaj Kristensen og
betegnet som et udslag af ”københavneri”, idet han
mener, at tanken om et bueskytteforbund dog med
tiden vil blive realiseret:
– … men forhåbentlig ikke med de af København
foreslaade Love. Der fremkommer i Forslaget saa
mange Uhyrligheder, som i Forening vilde give en saa
relativ lille Forening som Københavns Bueskyttelaug
diktatorisk Myndighed, at det for en Provinsmand
fremtræder som en Vederstyggelighed.
Jo, der blev virkeligt gået til sagen. Men måske
ikke helt ved siden af – al den stund at det så ud til,
at der var overvægt af jyske bueskytter.
En sådan udladning kunne jo ikke stå uimodsagt,
hvorfor formanden for Københavns Bueskyttelaug,
C. Pelsøe i næste nummer belyste københavnernes
syn på sagen:
– Vor tanke er at samle danske Bueskytter i et
Landsforbund og derigennem skabe Mulighed for at
blive tilsluttet Dansk Idræts Forbund. Når vi staar der,
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er vor Sport anerkendt, og Bueskytterne skulde saaledes kunne opnå Træningsbaner paa de forskellige
Byers Stadions, som jo ellers er forbeholdt andre
Sportsgrene.
Og videre:
– Vort Lovforslag er udarbejdet af vore Medlemmer, Civilingeniør Mogens Høst og Assurandør Paul
Nielsen, og derefter sendt til Eftersyn hos landsdommer Victor Hansen, som er højeste juridiske Myndighed paa Idrættens Område i Danmark, idet Landsdommeren er Formand for Dansk Idræts Forbunds
Amatør- og Ordensudvalg. Landsdommeren var så
venlig at gennemlæse og gøre Rettelser og Tilføjelser, og dette korrigerede Forslag er det, Hr. Christensen kalder ”saa mange Uhyrligheder”.
I juninummeret 1941 kommer så meddelelsen om,
at en sammenslutning af bueskytteforeninger i Danmark er stiftet den 25. maj 1941 i Aarhus under navnet ”Dansk Bueskytte Forbund”. Der var mødt repræsentanter fra foreningerne i København, Aarhus,
Skjern, Silkeborg, Viborg og Frederikshavn.
I samme nr. meddeltes det, at bestræbelser gående ud på at danne et ”JYDSK-FYNSK BUESKYTTEFORBUND” var blevet udsat indtil videre.” Man var
blevet overhalet indenom ved dannelsen af Dansk
Bueskytte Forbund.
I forvejen havde repræsentanter fra Aarhus og København arbejdet med lovene, og Hr. brandchef Bang
redegjorde for mødets afholdelse, hvorefter han forlagde lovforslagene for forsamlingen på sin ”rolige og
diplomatiske” facon. Lovforslagene blev vedtaget
uden ændringer efter et par korte bemærkninger.

Annoncer i 2. nummer af BUESKYTTEN.
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Fortsat fra side 11

Forbud
Ved tyskernes indmarch i Danmark april 1940 blev det skytteforeningerne forbudt at udøve sporten
med deres rifler. Senere blev det dog tilladt igen at skyde med salonriffel, mens langdistancegeværerne for manges vedkommende blev konfiskeret efter tysk befaling. Nogle steder fik man så lov til
igen at bruge langdistancegeværerne, mod at låsene efter endt skydning blev opbevaret hos politiet. Efter politiets arrestation september 1944 forsvandt mange af disse rifler.

foreninger er Silkeborg Bueskyttelaug, Viborg Bueskyttelaug, Videbæk Bueskytteforening, Jyderup
Skytte og Gymnastikforening, Agerskov Ungdomsforening, Solrød Strand Bueskytteforening, Vejle Bueskyttelaug, Fakse Ladeplads Bueskyttekreds, Odense
Skyttekreds og Egebjerg Bueskytteforening, ”Pilen”.
Det var dog indtil videre kun 10 af foreningerne,
som var medlem af forbundet.
Første JM og SM
At jyderne ikke fik dannet et jysk forbund tog selvfølgelig ikke modet fra de gode jyder. I septembernummeret 1941 berettes om det første jyske mesterskab – i hvert fald i de sidste 500 år, som formanden
for Silkeborg Bueskyttelaug, lærer Jørgen Andersen
udtrykte det.
Mesterskabet blev afholdt på Silkeborg stadion
17. august. Omkring 250 tilskuere levede med ved
at applaudere, hver gang en skytte havde scoret et
stort pointtal. Der deltog 25 skytter fra Aarhus Bueskytteforening, ”Buen”, Aarhus, Skjern Bueskytteforening og Silkeborg Bueskyttelaug. Der blev skudt
på 50 m., 35 m. og 25 m. – det man den gang kaldte for en ”kort ronde”. Ove Eriksen fra Aarhus Bueskytteforening blev jysk mester.
Også på Sjælland holdtes et mesterskab. Desværre
er det ikke nærmere beskrevet i bladet.
Første forbundsmesterskaber
I samme nummer - september 1941 - berettes om
det første danske mesterskab under DBSF. Mesterskabet havde deltagelse af 44 skytter fra Aarhus,
Faxe, København, Køge, Odense, Ringsted, Skjern og
Silkeborg og foregik på Frederiksberg Stadion.
Man får at vide, at efter semifinalerne, der indledtes om formiddagen, gik de 12 bedste skytter videre
til finalen om eftermiddagen. De fire bedste i finalen
var alle fra København Bueskytte Laug. Danmarksmester blev Henning Petersen, KBL med 391 point.
Der meldes ikke om regler, afstande og antal pile.
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Først i oktobernummeret 1942 noteres det, at
man også på Fyn har afholdt et Fynsmesterskab søndag, den 13. september. Odense Bueskyttelaug stod
for arrangementet, og en svendborgskytte, Ib Schreiner Hansen blev fynsmester med 589 point, lang- +
kort ronde. Med stålbue! Odense vandt holdkonkurrencen, og 19 skytter deltog.
Rigets tilstand
I formandens tilbageblik i decembernummeret 1941
udtrykker Paul Nielsen sin tilfredshed med dannelsen
af forbundet - desuagtet de ”forstyrrende forhold”,
som kom til udtryk i ”dette blad” (BUESKYTTEN,
red.) mellem jyderne og københavnerne.
Han konstaterer, at interessen for bueskydningen
som idræt er større end nogensinde. Det gælder
både for de rene bueskytteforeninger, samt de skytteforeninger, der optog bueskydningen som ”surrogat” ved skydeforbuddets ikrafttræden i 1940.
Mange af de sidstnævnte foreninger har fortsat med
at skyde med bue, også efter skydeforbuddets devise
ophævelse.
Noget af det første, der skete efter forbundets
stiftelse, var at søge optagelse i Dansk Idrætsforbund. Formanden for Dansk Bueskytte Forbund redegjorde i BUESKYTTEN for betingelserne for at blive
medlem af DIF. Det indebar blandt andet, at et nystiftet specialforbund først skulle bevise sin levedygtighed. Optagelsen kunne derfor første forventes et
til halvandet år ude i fremtiden.
På det tidspunkt er 10 foreninger tilsluttet DBSF,
og Paul Nielsen forventer, at samtlige bueskytteforeninger tilslutter sig forbundet det kommende år.
Kontingentet er fastsat til en kr. pr. medlem.
BUESKYTTEN oplyser også, at næste års DM skal
foregå i Aarhus, hvor der skal skydes på de internationale distancer - både lang- og kort ronde, i alt 234
pile.

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

Foråret er ved at være over os, og det er igen tid til at skyde udendørs.
I den forbindelse har BUESKYDNING bedt Jørgen Dyhl, Nr. Snede
Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere og fotograf Eva Kristensen om,
at give kendere og ikke-kendere nogle indtryk af DBSF’s træningsbane
ved Nr. Snede.
Tekst: Jørgen Dyhl, Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere. Foto: Eva Kristensen

Træningsbanen i Grættrup ved Nr. Snede er en 15
måls 3D-bane samt 15 mål med arrowhead. Banen
er beliggende kun et par km fra Nr. Snede i et meget
naturskønt kuperet område bestående af naturskov.
Området bliver også benyttet til Danish Open i 3D,
der foregår hvert år i pinsen. I år er det 29. gang
dette stævne afholdes.
Udover de 15 mål, der alle ligger i skoven, er der
en opvarmningsbane beliggende i udkanten, hvor vi
har klubhus samt containere til opbevaring af 3D-dyr
og andet udstyr.
Opvarmningsbanen har et antal måtter, hvorpå er
monteret arrowhead-skiver, og der kan skydes på afstande fra 5 – 70 m. Vi kan også skyde ud på 90 m.,
hvis de foranstående dukker hovedet!
3D og arrowhead-målene i skoven er som skrevet
i kuperet terræn. Afstandene er her max. 55 m. for
arrowhead og 45 m. for 3D.
Banen benyttes primært af Nr. Snede-skytter. Vi
vedligeholder både skovbanen samt opvarmingsbanen og sørger for, at både dyr og måtter er i god
stand. Vi har jævnligt besøg fra andre klubber i området. Det kan være Herning, Horsens, Aarhus, Faurskov og enkelte andre. Repræsentanter for disse
klubber kommer for det meste og skyder fredag og
lørdag, hvor banen er åben næsten hele dagen. Tirsdagen er hovedsagelig almindelig klubdag.
Træningsbanen går for at være den smukkeste i
landet, hvilket jeg som repræsentant for Nr. Snede
Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere selvfølgelig
kun kan bekræfte. Den er også lidt svær og udfordrende.
En sommereftermiddag eller -aften i dette område
er en lise for sjælen.
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Roskilde kæmper
for sin eksistens
Roskilde Bueskytteklub mærker i disse måneder, hvordan et ændret
lokaletilskud fra Roskilde kommune gør livet meget svært.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Bo Steimann

DBSF’S
TRÆNINGSBANE I GRÆTTRUP
VED NR. SNEDE.

Forbundets træningsbane ved Nr. Snede åbner for sommersæsonen tirsdag
den 2. april 2013. Sidste dag i sæsonen
er lørdag den 28. september 2013.
Banen har følgende åbningstider:
Tirsdage fra kl. 14.00 – solnedgang
Fredage fra kl. 14.00 – solnedgang
Lørdage fra kl. 10.00 – solnedgang
Det kan forekomme, at træningsbanen enkelte
gange i løbet af sæsonen er lukket i forbindelse
med andre aktiviteter i området, se Nr. Snede

Bueskyttelaugs hjemmeside:
www. noerresnedebueskyttelaug.dk
Banen er lukket i perioden 13.-20. maj pga.
Danish Open. Bemærk at banen ikke kan benyttes udenfor de anførte tidspunkter. Træningsbanen består af 15 mål med arrowhead og 15 mål
med 3D-dyr. Banen er åben for alle skytter, der er
medlem af DBSF. Vi håber, der er mange, der i år
vil benytte denne, i alle henseender, krævende
og udfordrende bane i det meget kuperede terræn ved Nr. Snede. Banen er i meget fin stand.
Alle dyrene er klar til skud.

Igennem ti år har Roskilde Bueskytteklub haft til
huse i de samme indendørs lokaler, hvor klubben har
gode muligheder for træning og sociale tiltag for
dens medlemmer. Nu kan det dog snart være slut.
– Vi har ”boet” i det samme lokale i 10 år, og lokalet er privat erhvervslejemål. Med et rimeligt kontingent og lokaletilskud fra Roskilde kommune har
budgettet hængt sammen alle 10 år, forklarer Vagn
Jørgensen, formand for Roskilde Bueskyttelaug.
Roskilde Kommune besluttede ultimo 2012, at tilskuddet fra kommunen pr. medlem over 24 år skulle
ændres fra 53 % til 18 %. For medlemmer under 24
år er tilskuddet uændret 85 %. Det betyder, at klubben får ca. 70.000 kr. mindre i 2013, og det skal
sættes i forhold til 335.000 kr. som er summen af
husleje, lys og varme. Vagn Jørgensen forklarer
sagen fra klubbens side:
– Sagt på anden måde, skulle vi forhøje kontingentindtægten til det dobbelte, hvilket ville betyde
en medlemsflugt af format fra klubben.

I Roskilde Bueskyttelaug er fordelingen af medlemmer er lige nu 45 medlemmer under 24 år og 54
over 24 år.
Sagen er yderst vanskelig for klubben, ligesom
mange andre klubber i Roskilde, alle med private lejemål, er i en lignende og meget vanskelig situation.
– Vi arbejder med flere løsningsmuligheder så som
flytning til en nabokommune, moderat kontingentforhøjelse, leje af et meget billigere lokale eller stor
reduktion af huslejen (udlejer er positiv men kræver
5 års kontrakt). Det bliver nok en kombinationsmodel, så vi kan overleve, slutter Vagn Jørgensen.
Forholdene bliver ifølge Vagn Jørgensen ret paradoksale af, at Roskilde Kommune af DIF var nomineret til Årets Idrætskommune i både 2011 og 2012.
En pris som Svendborg Kommune vandt i 2011 og
Aalborg Kommune vandt i 2012. For at blive nomineret blandt de tre kommuner, hvorfra vinderen findes, er et af kriterierne, at kommunen har sikret
gode rammevilkår for foreningerne.

DBSF’s recurve ungdomslandshold benyttede Roskilde
Bueskytteklubs lokaler til en samling 2. Februar 2013.
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Årets talent
– igen
Stephan Hansen, Nykøbing Falster Bueskyttelaug, blev for 2. år i træk
kåret til Årets Idrætstalent på Lolland-Falster. Baggrunden for prisen var
især de to EM-medaljer, som Stephan Hansen vandt på hjemmebane i
sommeren 2012.
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto:

– At der er så mange, som lægger mærke til mine
resultater, er bare fedt.
Sådan fortalte Stephan Hansen til Folketidende
den 1. februar efter, han for 2. år i træk blev tildelt
prisen for Årets Idrætstalent på Lolland-Falster. Den
lokale avis havde i slutningen af 2012 kørt en afstemning, hvor alle kunne stemme på en række
navngivne talenter. Her var det Stephan Hansen, der
fik flest stemmer.
Hyldesten foregik i et af Nordeas lokaler i Nykøbing. Her overrakte viceområdedirektør Morten
Vinge Olsen Stephan Hansen en check på 15.000
kroner, en glaspokal og et diplom. Det var især to
EM-guldmedaljer i sommeren 2012, der gjorde, at
Stephan Hansen igen blev kåret til Årets Idrætstalent.
– Det er godt med pengene, men jeg nyder især
den store anerkendelse, jeg får i aften.
De flotte EM-resultater kom i hus efter en til tider
presset tid op til og under mesterskabet.
– Jeg havde trænet i et halvt år op til EM. Presset
var stort. I (Folketidende, red.) havde jo skrevet, at
jeg var favorit, og som verdensmester var jeg den,
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som alle ville slå. Det betød meget for mig at vinde,
forklarede Stephan Hansen den 29. december 2012.
Den unge bueskytte arbejder målrettet fremad.
Han tager sin ungdomsuddannelse på fire år i stedet
for tre år. Det er en mulighed, han har via Team Danmarks særlige aftale med en lang række af landets
ungdomsuddannelsesinstitutioner for udvalgte talenter. Det ekstra år på skolebænken giver Stephan
Hansen mulighed for at træne mere til hverdag –
han benytter for eksempel ofte nogle timer om morgenen til fysisk eller buetræning inden, han møder i
skole. I det hele taget giver den forlængende ungdomsuddannelse en større fleksibilitet, også i forhold
til at have tid de rejser, som de udenlandske stævner
kræver. Her er Stephan Hansens ambitioner store, og
han deltager i skrivende stund ved EM indendørs i
Polen, hvor han får sin debut på seniorlandsholdet.
Det er en flot bedrift for en skytter, der kun lige er
blevet junior.
– Jeg kan kun blive endnu bedre, hvis jeg kommer
ud til en masse stævner for at dyste med de allerbedste skytter, siger Stephan Hansen.

Stephan Hansen blev sprugt til, hvad de 15.000 kr., der fulgte med prisen som
Årets Idrætstalent, skal bruges til.
– Stævner i udlandet. Det er dejligt, når Dansk Bueskytteforbund udtager mig
til stævner og mesterskaber, men der følger ofte et girokort med, fortalte
Stephan Hansen til Folketidende den 29. december 2012.
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Bueskydning
for alle børn

DIF lancerede sidst i januar 2013 ”Idræt for alle børn” i samarbejde med
to stærke partnere. Det er donationsprogram, som skal gøre det muligt
for alle børn uanset, om børnenes forældre har råd til at betale
kontingent, sportsudstyr og lignende. Støtten kan dog kun komme
børnene til gavn gennem den enkelte klub.
Tekst og grafik: DIF

Børn i familier, hvor der ikke er råd til foreningskontingent eller sportsudstyr, får nu hjælp fra et stort
donationsprogram, som DIF, Procter & Gamble og
føtex står bag. Danskernes køb af en lang række af
verdens mest kendte produkter afgør den samlede
pengesum.
Tusindvis af børn ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være en del af kammeratskabet, men
har ikke mulighed for det, fordi forældrene ikke har
råd til fx kontingentet. Også børn, der allerede er i
foreningerne, risikerer at måtte opgive idrætten pga.
forældrenes økonomi. Der er 65.000 fattige børn i
Danmark ifølge bl.a. Red Barnet.
– ]Alle børn uanset baggrund fortjener at få mulighed for at dyrke idræt i foreningerne sammen
med vennerne. Derfor forstærker vi nu indsatsen i
DIF-idrætten og kommer tusindvis af børn i økonomisk trængte familier i møde ved hjælp af et stort
donationsprogram de næste mange år. Vi er meget
glade for, at Procter & Gamble har gjort det muligt
at kunne inkludere endnu flere i idrætten, siger Niels
Nygaard, der er formand for DIF, som har 1,7 millioner medlemmer. Nygaard glæder sig også over den
store eksponering, som føtex kommer til at give projektet i alle deres varehuse.
P&G er international olympisk topsponsor og har
store forventninger til donationsprogrammet i Danmark:
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– Det er meget vigtigt for Procter & Gamble som
olympisk sponsor, at endnu flere børn dyrker idræt
og oplever idrættens mange positive værdier på
egen krop. Det er ligeledes vigtigt, at forældre med
en meget stram økonomi kan se, at deres børn får
sunde idrætsvaner og har samme muligheder som
andre, siger Kristofer Tonström, nordisk Marketing
Director, Procter & Gamble.
Hvem kan få søge støtte?
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at
der bliver sat penge af til kontingent, sportsudstyr o.
lign. er dermed berettiget til at søge om støtte.
Ansøgningen skal dog foregå gennem en idrætsforening, som er medlem af et specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund. Som privatperson, skal du
derfor tage kontakt til din lokale idrætsforening, hvis
du ønsker støtte.
Hvad kan du få støtte til?
Støtten kan gives til forskellige formål afhængig af
det enkelte barns behov, og der kan søges støtte til:

Få økonomisk
hjælp til at dit b
ar
kan dyrke idræt n
Hvis dit barn er fo
rhindret i at være
medlem
af en idrætsforeni
ng, fordi familien
s økonomi
er for stram, kan
du nu få hjælp fra
projekt
”Idræt for ALLE bø
rn”.

Hvordan søger du støtte?
Hvis du ønsker at søge støtte gennem ”Idræt for
ALLE børn”, skal du kontakte den forening, som du
ønsker at blive medlem af - enten en træner eller en
leder. Hvis foreningen er medlem af DIF, har den mulighed for at søge støtte på dine vegne. Du skal derfor i dialog med foreningen og gøre det klart for
dem, på hvilken måde du ønsker støtte.
Herefter overtager foreningen ansøgningen, som
foregår gennem ansøgningsblanketen på denne side.
Danmarks Idræts-Forbund vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til idrætsforeningen. Hvis
ansøgningen bliver godkendt modtager foreningen
støtten direkte fra DIF, og du skal herefter ikke bekymre dig om de økonomiske forhold.
Facebook
”Idræt for alle børn” er også på Facebook. Følg projektet her.

1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent.
2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr (dog ikke
heste, både, motoriseret udstyr og lignende).
3. Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende.
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STÆVNEkalenderen

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

MARTS 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.
3.
9.-10.
16.-17.
22.-24.
29.

Lyngby
Esbjerg
Taastrup Idræts Haller
Arena Midt, Kjellerup
Mexico
Haderslev

Lyngby Bskl.
Viking
TIK
Aarhus og Silkeborg
Martin Damsbo
Haderslev Bskl.

Ungdomsstævne
Viking Jagten - AFLYST
DM Ungdom
DM Senior/Master
Versus Archery Tournament
Haderslev 3D

APRIL 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
7.
14.
15. -20.
20.-21.
21.
21.
27.

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

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

Dyrehaverunden
Forbundsmøde
GP 1
Bruttosamling - Non-Sight archers
Dogmestævne - 70m/50m m. finaler
3D - 30 mål
3D

MAJ 2013

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
Morten Fullerton. Foto: Susanne Toft

9
13. -19.
18. -19.
25.
26
27.-1. juni

Sønderborg
Shanghai, Kina
Grættrup, Nr. Snede
Roskilde
Middelfart
Echmiadzin, Armenien

Sønderborg Bskl.
WA
Nr. Snede
Sorø Bskl./Roskilde
Middelfart Bskl.
WAE

900 Runde
WC1
Danish Open - 3D
Storsamling - Non-Sight archers
FITA Runde
GP 2

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

Ny dansk rekord
BUESKYDNING er glad for at bringe de historier, som I medlemmer
giver os. Der er store og små historier, og denne gang bringer vi den
glædelige nyhed, sendt ind af Ib Normann, Lyngby Bueskyttelaug:
DBSF’s BESTYRELSE
Morten Fullerton fra Lyngby Bueskyttelaug har ved stævnet Taastrup
den 6. januar sat ny Danmarksrekord på 18 meter i Master klassen
ved at skyde 566 point.
Vi siger tillykke til Morten Fullerton og til alle de andre bueskytter, der
jævnligt hæver de danske rekorder i forskellige kategorier.

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

22

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

