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INDHOLDLEDER

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

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

www.langbue.dk • Tlf. 57 831726 •mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

 
gimli-store.dk

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

- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker -  
spidser - stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker -  

skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter - 
sigtenåle - altid gode tilbud - armbeskytter - bueben -  strengemåler -  

nocktænger - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks - plunger - pilehylder 
- clicker - pilekogger - bueopspænder - compoundbuer - ansigter - kisser - 
nocker - træningsbånd - peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv

 

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

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

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW.GRANBYFOAM.DK
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Årsabonnement kr. 150. 
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Næste udgivelse: jUNI Deadline: 20. mAj KL. 12.00
Forside:  Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmark 
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.

EN NY æRA
Forbundets stemmer var mødt frem til Forbunds-
møde 2013 den 14. april, og her blev det blandt 
andet besluttet, at forbundet fremover hedder 
Bueskydning Danmark, og internationalt hedder 
vi nu World Archery Denmark. Samtidig får for-
bundet nyt logo, og en ny hjemmeside er også på 
vej. Forhåbningerne er, at disse ændringer er med 
til at få forbundet til at fremtone mere moderne 
eller mere i takt med tidens ånd, om man vil. 

På Forbundsmødet kunne bestyrelsen også vise, 
at medlemstallet i 2012 gik frem med lidt mere 
end 10% i forhold til 2011. Endnu flere medlem-
mer er forhåbentlig på vej, og måske er forbun-
dets nye navn og logo med til at, at bueskydning 
rammer endnu flere segmenter end tidligere. Det 
bliver spændende at aflæse på kort og lang sigt.

God læselyst!
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING 
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 Søndag den 14. april afholdt Dansk Bueskyttefor- 
 bund sit årlige Forbundsmøde. Det foregik denne 

gang i Hvidovre, og Forbundsmødet blev det sidste 
med det gamle, traditionsrige navn. Fremover hed-
der forbundet Bueskydning Danmark, og logoet er 
også ændret, som du kan se her på siden. ændrin-
gen af navn og logo er en del af en større moderni-
sering af forbundet, hvor blandt andet også en ny 
hjemmeside i skrivende stund er lige på trapperne.

På Forbundsmødet blev dagsorden gennemgået, 
og forskellige emner blev debateret, ligesom der blev 
stemt om de lovforslag, der var fremstillet. Som det 
allerede var kendt ved udsendelsen af Dagsordenen, 
så ville der ikke ske ændringer i sammensætningen 
af forbundets bestyrelse. Senere vil det være muligt 
at læse nærmere om debatten i referatet fra For-
bundsmødet.

STEEN JØRGENSEN BLEV TIL SIN STORE OVERRASKELSE 
VALGT TIL æRESMEDLEM AF FORBUNDET. DET VAR 
TYDELIGT, AT HAN MED STOR RESPEKT OG STOLTHED 
MODTOG EN BUKET BLOMSTER SOM TEGN På 
UDNæVNELSEN. STEEN JØRGENSEN HAR I GENNEM MANGE 
åR SIDDET I FORBUNDETS BESTYRELSE, HVOR HAN ER 
ØKONOMIANSVARLIG. (FOTO: DAN HANSEN)

JØRGEN PEDERSEN, MIDTFYNS BUEKLUB, MODTOG EN 
BRONzENåL FOR SIN STORE INDSATS GENNEM MANGE åR 
FOR ISæR KLUBBENS UNGE MEDLEMMER. (FOTO: DAN 
HANSEN)

ANETTE STILOU FRA TIK BUESKYDNING MODTOG FORBUNDETS 
BRONzENåL FOR SIT MANGEåRIGE OG IHæRDIGE ARBEJDE I 
KLUBREGI. (FOTO: DAN HANSEN)

DAN HANSEN, NYKØBING FALSTER BUESKYTTELAUG, BLEV 
HæDRET MED EN BRONzENåL FOR SIT STORE VIRKE I 
ELITEUDVALGET GENNEM DE SIDSTE åR OG IKKE MINDST FOR 
AT VæRE STæVNELEDER VED UNGDOMS-EM I NYKØBING 
FALSTER I 2012. (FOTO: STEPHAN HANSEN)
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JUBILæUMSPOKALEN 2013 GIK TIL OL-RECURVE DAMEHOLDET FOR DERES FLOTTE PRæSTATION UNDER OL 2012. HER SES TV. 
CARINA ROSENVINGE CHRISTIANSEN OG TH. LOUISE LAURSEN, MENS MAJA JAGER VAR FRAVæRENDE PGA. TRæNINGS- OG 
STUDIEOPHOLD I KOREA. (FOTO: DAN HANSEN)

ERIK P. NIELSEN, SILKEBORG IF BUESKYDNING, FIK 
FORBUNDETS SØLVNåL FOR SIN IHæRDIGHED GENNEM 
MANGE åR, SOM HAR FØRT HAM GENNEM EN 
ELITEKARRIERE MED RECURVE, COMPOUND OG NU 
LANGBUE, LIGESOM HAN HAR VæRET LANDSTRæNER FOR 
COMPOUND I 1990’ERNE. (FOTO: DAN HANSEN)

DBSF OG DANAGES UNGDOMSPOKAL OG DEN MEDFØLGENDE 
PRIS På 5.000 KR. SPONSERET AF DANAGE BLEV I åR UDDELT 
TIL STEPHAN HANSEN, NYKØBING FALSTER BUESKYTTELAUG. 
HAN MODTOG HæDEREN På BAGGRUND AF SIN FLOTTE 2012-
SæSON, HVOR HAN BLANDT ANDET VANDT DOBBELT 
EM-GULD FOR UNGDOM. (FOTO: DAN HANSEN)
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NervepirreNde 
holdskydNiNg
Jesper Hestehave Pedersen, Aalborg Bueskyttelaug, er ny i 
bueskydning, som er blevet en ny fritidsinteresse for ham. Han bruger 
også en del af sin fritid på BASE Jumping – en sport de fleste ville finde 
nervepirrende. For Jesper Hestehave Pedersen var det dog DM 
indendørs i år, der gav ham flest nerver på. Han fortæller her om sine 
to vidt forskellige fritidsinteresser.
TEKST: JESPER HESTEHAVE PEDERSEN.

Jesper Hestehave Pedersen, Aalborg Bueskyttelaug, 
startede til bueskydning i august sidste år efter at 
have set bueskydning til OL. 

Hvad fik dig til at starte til bueskydning?
– Jeg syntes egentlig bare, at det så sjovt ud i 

fjernsynet, man har vel som knejt lavet buer af kæp-
pe eller elektrikerrør med en snor på, og så tænkte 
jeg, at det kunne være sjovt at prøve med en rigtig 
bue. 

Derudover er det en sport, der er ”nem” at kom-
me i gang med og nem at dyrke. Det passer mig 
fint, at jeg kan tage ud i klubben og træne når det 
passer mig, i modsætning til faldskærmsspring og 
BASE, som jo i den grad er vejrafhængige. Det kan 
også hurtigt blive omstændigt med faldskærm, det 
er ikke noget man ”bare lige” tager ud og gør et 
par timer. Der går hurtigt en hel dag, hvorfor det 
og så næsten kun er i weekender, der springes i Dan-
mark. Ydermere er faldskærm en meget dyr sport, 
det hænger ikke så godt sammen med mit liv som 
studerende lige nu, så det passer mig også ganske 
fint, at det ikke koster noget at skyde en pil (når 
man HAR investeret i grej vel at mærke).

Du er også basejumper. Kan du kort forklare, hvad 
det er? Og hvilket adrenalinsus det må give én?

– Ja, jeg har sprunget i faldskærm i 12 år, og 
sprunget BASE i syv år. BASE betyder Building, An-
tenna, Span og Earth (bygning, antenne, spænd fra 
f.eks. en bro og jord f.eks. bjergtop) og er navnet på 
de fire forskellige objekter, man kan springe fra. 
BASE er altså faldskærmsspring fra faste objekter, i 
modsætning til faldskærmssporten hvor man sprin-
ger fra en flyvemaskine. 

Jeg begyndte at interessere mig for BASE, da jeg 
altid godt har kunne lide naturen og det at være ude 
i det fri. Så hvorfor ikke kombinere en vandretur i 
bjergene med et fedt afsluttende spring ud over en 
klippe, i stedet for at skulle gå hele vejen tilbage 
igen? Når man står der på kanten af en 1000 m. høj 
klippe og nyder det gode vejr, solskinnet, stilheden, 
udsigten og forventningen om, at lige om lidt træder 
man ud over kanten sammen med sine venner, og 
accelererer fra 0 til 200km/t på 4-5 sekunder, der er 
simpelthen ikke nogen ord, der kan beskrive den fø-
lelse – det er bare for fedt.

FOTO DENNE SIDE: JESPER HESTEHAVE PEDERSEN SPRINGER HER FRA EN 600 M. KLIPPEVæG I SCHWEIz. HAN ER IFØRT EN 
WINGSUIT, DER GØR, AT MAN KAN ”GLIDE/SVæVE” LæNGERE HORISONTALT, INDEN MAN SKAL UDLØSE SIN FLADSKæRM. 
PRIVATFOTO.

FOTO mODSATTE SIDE TH:
JESPER HESTEHAVE PEDERSEN FORTæLLER OM BILLEDET: ”JEG VIL GæTTE På AT JEG NOK Så ”EN SMULE” MERE PRESSET UD 
DA JEG STOD På SKYDELINJEN TIL HOLDSKYDNING, END JEG GØR På BILLEDET, HVOR JEG STåR LIGE På KANTEN AF ET 600 M. 
LODRET FALD. DET SæTTER VEL TINGENE I PERSPEKTIV, OM HVOR PRESSET, MAN KAN FØLE SIG I EN BUESKYDNINGS-
KONKURRENCE. PRIVATFOTO.

FORTSæTTES pÅ SIDE 10
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Ørbækvej 6
7330 Brande

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Tlf. 97 18 33 56

BALDUR’S ARCHERY
Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier. 
Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler.

Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: www.baldurs-archery.dk 

Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo & 
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

MATHEWS APEX & PSE DOMINATOR
Deres sejsrækker er imponerende, deres udstyr det bedste der fås. 

Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte 
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.

®
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Til DM indendørs kunne man se, at du blev ret 
presset under jeres holdskydning. Kan du sætte det i 
perspektiv i forhold til BASE Jump, som de fleste af 
BUESKYDNINGs læsere nok vil mene, er en del mere 
nervepirrende end bueskydning? 

jESpER HESTEHAvE pEDERSEN GRINER  
OG FORKLARER:

– Ja, det var egentlig Damsbo [Martin Damsbo, 
red.], der grinede lidt af mig og sagde ”Du springer 
gladeligt ud fra en 1000m høj klippe, men når du 
står på skydelinjen, Så ryster du?” og ja, det må jeg 
nok give ham ret i at, det er lidt fjollet. Det var ikke 
så slemt til de individuelle konkurrencer, nok fordi 
jeg havde afstemt min forventning om placering 
med virkeligheden, jeg var jo oppe imod nogle virke-
lige dygtige skytter, der har skudt i mange år. Derfor 
forventede jeg heller ikke nogen særligt god plads, 
men slappede egentlig af og tog det, som det kom. 
Den afslapning, fandt jeg så ud af, var måske nyttig, 
da jeg havde et par rigtigt gode runder og lagde ud 
med at indtage 1. pladsen. Da jeg efter 6. runde sta-
dig lå på førstepladsen, så begyndte nerverne at 
komme og skuddene blev efterfølgende derefter, 
desværre. 

Til holdkonkurrencen begyndte nerverne rigtigt. 
Det, der pressede mig, var tanken om, at nu var to 
holdkammerater lige pludselig afhængig af min 
skydning, så der er det vigtigt for holdet, at man 
skyder godt, for hvis man skyder dårligt, så taber 
dine holdkammerater på grund af dig. Da jeg var på 

hold med to erfarne og habile skytter, følte jeg mig 
fra starten rimeligt presset. På trods af at jeg reali-
stisk set ikke er lige så god, som de fleste jeg var 
oppe imod, idet jeg jo nærmest lige er startet i spor-
ten, så er det bare ikke fedt at få en dårlig placering 
(man har vel kampgejst). Så jeg gav den alt, hvad jeg 
kunne på trods af bævrende knæ og åndedræt som 
en forkølet kompresser. Vi røg dog desværre ud i 
vores første runde. Men det var en rigtig fed oplevel-
se at være med til, og føle presset og hold-kamp-
gejsten og folk fra ens egen klub, der stod i bag-
grunden og heppede på en. Så jeg kan kun sige at 
jeg vender STæRKT tilbage næste år.

FORTSAT FRA SIDE 9

JESPER HESTEHAVE PEDERSEN SES HER UNDER DM INDENDØRS 2013 I KJELLERUP. FOTO: LEON K. RASMUSSEN, LKR FOTO.
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Danmarks Idræts-Forbund går aktivt ind i forebyggel-
sen af seksuelle krænkelser, og specialkonsulent hos 
DIF, Jan Darfelt, holdt i den forbindelse et oplæg den 
14. april forud for Bueskydning Danmarks Forbunds-
møde. Mødet var godt besøgt, og der blev spurgt 
ind til mange emner. Samtidig var det en god anled-
ning for DIF til at gøre opmærksom på, hvad der kan 
gøres som forebyggelse.

– Bestyrelsesmedlemmer i klubberne skal være 
deres ansvar bevidst, og det vil her sige, at de skal 
drøfte emnet og derfra overveje, om der er tiltag, de 
kan gøre allerede nu, forklarede Jan Darfelt.

En klub bør udarbejde egne leveregler, som skal 
fungere som en officiel holdning til, hvad der accep-
teres, og hvad der ikke accepteres. Jan Darfelt forkla-
rede videre:

– Så er det tydeligt for alle, hvilke regler der gæl-
der. Man bliver på den måde opmærksom på egen 
og andres opførsel. Man kan for eksempel diskutere 
og efterfølgende sætte leveregler op for:

•	 Kan man som træner eller leder tage børn og 
unge med hjem til sociale arrangementer?

•	 Hvad er acceptabelt i forhold til  
kropslig kontakt?

•	 Hvordan taler vi til hinanden? Er ”sjove”, 
sjofle tilråb eller kommentarer acceptable?

•	 Skal nye trænere have eneansvar for børn?
•	 Hvor mange ledere/trænere har vi altid med 

på ture?
•	 Skal det være en pligt at gå til bestyrelsen, 

hvis man har mistanke om, at klubbens leve-
regler brydes?

det uhørte overgreb
Kan vi undgå seksuelle krænkelser i vores sport? Desværre er svaret nej, 
men vi kan gøre det meget svært for en mulig krænker og dermed 
minimere risikoen. Hvordan gør man så det, vil mange nok spørge?  
Ved at sætte problematikken på dagsorden i hver enkelt klub.
TEKST: ALLAN B. GRØNKJæR OG DIF

I DIFs hæfte ”Det uhørte overgreb” kan du læse 
flere bud på leveregler og få inspiration til, hvordan 
din klub kommer i gang med at få udarbejdet disse 
regler. Du finder hæftet på DIF’s hjemmeside, lige-
som det kan bestilles ved at kontakte DIF. I hæftet 
kan du blandt andet læse følgende:

HvIS mISTANKEN OpSTÅR
Det er svært at mistænke en person for seksuelle 
overgreb mod børn. Erfaringen viser, at kendskab til 
overgreb i klubsammenhæng oftest fremkommer 
ved, at barnet eller den unge betror sig til nogen 
uden for klubben.

Som trænerkollega til en mistænkt eller sigtet vil 
man uvilkårligt forsøge at genkalde sig tegn på, at 
noget var forkert. Og bebrejde sig selv, at man ikke 
reagerede.

Måske var det sådan, at vedkommende viste lidt 
for stor interesse for et enkelt barn. Eller at man fak-
tisk vidste, at han eller hun mødtes med barnet uden 
for klubben.

Måske virkede barnet generelt kontaktsøgende 
over for voksne og fik ”held” til at opnå særlig kon-
takt til en bestemt træner. Ulykkeligvis tillagde man 
ikke disse forhold større betydning og fik aldrig talt 
med andre om det.

Hvad gør man som træner, hvis man kommer 
under vejr med, at en trænerkollega muligvis kikker 
for interesseret på et barn, etablerer én-til-én kon-
takt, som også rækker uden for klubben, hører ryg-
ter eller som klubleder får henvendelser fra bekymre-
de forældre?

Først og fremmest må man gøre sig klart, at ingen 
strudsemanøvre bortmaner den meget ubehagelige 
situation. Man har som voksen – selv om man er fri-
villig og ulønnet – pligt til at forholde sig til og rea-
gere på mistanken.

DET SIGER LOvEN
Ifølge Servicelovens §36 og Straffelovens §213 har 
alle personer pligt til at underrette barnets bopæls-
kommune (socialforvaltningen), hvis man får kend-
skab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, 
nedværdigende behandling eller lever under vilkår, 
der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Træne-
re, ledere og instruktører har således pligt til – selv 
eller gennem ledelsen – at underrette kommunens 
socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsæt-
tes for seksuelle overgreb.

Straffelovens §§ 216-235 handler om seksuelle 
overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder 
er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have 
sex med en ung under 18 år, hvis den unge er ”be-
troet den voksne til undervisning eller opdragelse”, 
eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af 
alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle for-
mer for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, in-
struktører og de børn under 18 år, som de træner, 
derfor helt uacceptable.

Danmarks Idræts-Forbunds holdning er, at perso-
ner, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i 
straffeloven, ikke længere kan være træner eller le- 
der for børn og unge inden for idrætten. Danmarks 
Idræts-Forbund har i sine love indført et regelsæt, 
der giver Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse mu-
lighed for at udelukke personer fra træner-/ leder-
gerning i foreninger under DIF, såfremt de er dømt 
for seksuelle krænkelser. Foreninger under DIF har 
pligt til at underrette DIF, hvis man i foreningens le-
delse er vidende om, at en træner/leder er blevet 
dømt for seksuelle krænkelser.

HvAD GøR mAN?
Ikke to sager er ens, og der gives ingen enkle op-
skrifter på, hvordan man skal reagere, hvis mistan-
ken om overgreb opstår. Men nogle generelle råd er:

1. Hold hovedet koldt. Selv om en masse 
spørgsmål vil melde sig: Hvordan beskytter vi 
børnene? Hvordan undgår vi, at børn og for-
ældre går i panik? Hvordan undgår vi ”hekse-
jagt” og garanterer den mistænktes retssik-
kerhed?

2. Dernæst skal mistanken lande på ledelsens 
bord. det er ledelsens opgave at vurdere, om 
den mistænkte skal anmeldes til politiet, af-
sættes som træner – eller ingen af delene. Be-
slutningen har store konsekvenser for enten 
barnet eller den mistænkte. Derfor er det na-
turligt, at den træffes af ledelsen, som har det 
formelle ansvar for klubben. Foreningens le-
delse bør altid i denne fase af en sag kontakte 
DIFs ekspert på området, som vil bistå forenin-
gens ledelse i vurderingen af sagen og evt. 
henvendelse til myndighederne.

3. Hvis ledelsen efter grundig overvejelse – og 
gerne i samarbejde med den person, som 
nærer mistanken – mener, at mistanken er 
ubegrundet, må man beslutte ikke at foreta-
ge sig mere. Og forsøge at stoppe eventuel 
sladder og rygtedannelse.

4. Finder man derimod mistanken begrundet 
eller stadig er i tvivl, så hører sagen ikke læn-
gere hjemme hos klubledelsen. Den kan over-
gives til kommunens socialforvaltning, som 
varetager barnets interesser eller der kan ind-
gives en anmeldelse til politiet, som gennem 
afhøringer og undersøgelser undersøger 
sagen. Desuden bør forældrene straks orien-
teres om mistanken og om henvendelsen til 
myndighederne.

5. Som ansvarlig leder kan man have brug for at 
tænke sig om, inden beslutningen træffes. 
Ofte kan man som leder eller i en bestyrelse 
være usikre på, om der er grund til at nære 
mistanke til en voksen træner/leder. Brug DIFs 
ekspert eller en anden relevant sparringspart-
ner til at drøfte sagen med. vær i øvrigt di-
skret og undgå at lege detektiv. Det er politi-
ets opgave!

BøRNEATTEST
Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget d. 16. juni 2005. Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav 
om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende 
træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsfor-
eninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og 
vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan foreningen straffes med bøde, ligesom kommu-
nerne har hjemmel til at inddrage kommunale tilskud og lokaler.

Blanketten til brug ved indhentelse af børneattest kan downloades fra DIF’s hjemmeside,  
www.dif.dk. Her findes også en særskilt vejledning. 

LEvEREGLER I LYNGBY BUESKYTTELAUG
Lyngby Bueskyttelaug tog sagen om leveregler op sidste år, og her er et kort udpluk af, hvordan de har sat fokus på 
emnet: Lokalt i klubben blev emnet taget op på bestyrelses- og trænermøde. Efter at klubben have rådført sig med en 
specialist fra DIF, blev der lavet et ”kodeks” for almen adfærd mellem trænere/hjælper og børn. Det blev også besluttet 
at indhente nye børneattester for at slå en streg i sandet. Efterhånden som emnet blev bragt op på diverse møder, kom 
der en positiv bivirkning. Det viste sig, at nogle af vores egne medlemmer havde bøvlet med forskellige sygdomme, 
både fysiske og psykiske. Disse informationer forklarede mange små irritationer, der løbende havde været mellem for-
skellige personer, trænere, forældre og børn.
Lyngbys erfaringer er kort fortalt ifølge formanden Hjortur Gislason: 

– Det er meget vigtigt, at ledere og trænere i klubben bliver informeret om alle tilfælde, som falder udenfor det, som 
betegnes som normalt. På den måde kan vi forbygge mange frustrerende misforståelser.



Jeg skyder med bue i Lyngby Bueskyttelaug, hvor alle 
er enormt venlige, giver plads og støtter op om en an-
derledes bueskytte. Denne anderledes bueskytte er jo 
mig, som skyder hurtigskydning – en fuldstændig 
anden form bueskydning, hvor jeg er verdensmester.

Jeg har altid skudt relativt hurtigt, så da jeg for 
nogle år siden opdagede, at der var nogle i Jylland, 
der holdt en konkurrence i hurtigskydning, tænkte 
jeg straks, det må jeg prøve!

Deres rekord var 21 pile på 1 minut, så jeg fandt 
en masse ikke særlig ens pile og stillede pilene op i 
en plastikspand på gulvet og prøvede det samme.

BAYEUx-TAPETET ER ET 70 METER LANGT VæGTæPPE BRODERET MED ULDGARN På HØRLæRRED. DET FORESTILLER HISTORIEN 
OM ENGLANDS EROBRING AF NORMANNER KONGEN VILHELM EROBREREN, SOM VANDT OVER HAROLD GODWINSON I SLAGET 
VED HASTINGSI 1066. BAYEUx-TAPETET VORES FORFæDRE VIKINGERNE: TO FINGER GREB, PILEN OVER TOMMEL FINGEREN SOM 
NæSTEN ALLE HISTORISKE BILLEDER, LAVT TRæK OG PILE I BUE HåNDEN (KILDE: WIKIPEDIA).

Ret overraskende kunne jeg i første forsøg slå re-
korden, så jeg prøvede nogle flere gange og hver 
gang med samme resultat. Derefter gik jeg i gang 
med at lave et ens sæt pile, og det gjorde, at jeg 
kunne sætte farten yderligere op.

Men jeg kom aldrig til konkurrencen i Jylland, for 
jeg begyndte at kikke på nettet efter andre, der skød 
hurtigskydning, og jeg fandt andre bueskytter, der 
skyder hurtigt rundt i hele verden. Der var også kon-
kurrencer i hurtigskydning og nogle udenlandske 
bueskytter var bestemt meget hurtigere end jeg.

Især var jeg fascineret af den ungarske bueskytte 

Lajos Kassai, som nærmest havde genopfundet bue-
skydning til hest og som på det tidspunkt var den 
hurtigste bueskytte i verden. 

Jeg fik kontakt med bueskytter rundt i verden og 
begyndte at træne seriøst og Buexperten fik frem-
skaffet specialudstyr til dig.

Jeg begyndte også at samarbejde med nogle, som 
forsker i historisk bueskydning, da fortidens krigs-
bueskytter var meget hurtigere, end kan vi i dag 
forestille os. Man har kendskab til en historisk test, 
som saracenerne – der kæmpede med korsfarerne – 
skulle bestå, og de forventedes at kunne skyde 3 pile 
på 1½ sekund!

Så fra et udgangspunkt i at holde på pile og buen, 
som man gør i moderne bueskydning med pilen ven-
stre om buen, og pilen holdt imellem 3 fingre, opda-
gede jeg, at der historisk kendes rigtig mange for-
skellige måder at holde buen og pilene på. Der fin-
des store detaljerede vejledninger fra det 13.-14. år-
hundrede og mange tegninger m.m., som dokumen-
tation på dette.

verdeNs hurtigste 
bueskytte 
I Danmark findes verdens hurtigste bueskytte, og han fortæller her om, 
hvordan han kom i gang med den specielle skydning, og hvorfor det 
interesserer ham. 
TEKST: LARS ANDERSEN, LYNGBY. FOTO: PER JUUL HANSEN

1514

HvORDAN mAN  
STARTER pÅ HURTIGSKYDNING

det vigtigste er at lære at sætte pilen 
hurtigt på strengen. det gøres bedst, hvis 
man træner uden at skyde, men bare 
øver igen og igen, i at sætte pilen på 
strengen.

man forsætter til man kan gøre det, uden 
at kikke og det er godt at lave noget 
andet samtidigt – for eksempel se tv. 
målet er, at nocking bliver fuldstændigt 
automatisk for det er forudsætningen for 
at skyde hurtigt.
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Jeg begyndte systematisk at afprøve enhver histo-
risk teknik, jeg hørte eller læste om. 

Mange af de gamle greb og teknikker er rigtigt 
gode; jeg tror faktisk, at det er lidt tilfældigt, at vi i 
dag er endt med 3 finger-grebet som standard.

Efter rigtig mange eksperimenter er mit greb nu et 
tommelfinger-kombinations greb, og jeg skyder altid 
pilen højre om buen over tommelfingeren.

Alle mine buer er bygget som historiske buer - 
uden pilehylde og nock punkt på strengen. Jeg sky-
der dels med korte rytterbuer, som jeg selv ombyg-
ger, og dels med en langbue, som Falco har været 
venlig at specialbygge og forære mig.

Jeg startede med at have mine pile i et pilekoger 
på ryggen, men opdagede hurtigt, at det var enormt 
upraktisk. Det er formodentligt slet heller ikke en hi-
storisk teknik, men er opfundet i Hollywood.

Efter rigtigt mange eksperimenter, rigtig meget 
træning og en masse ødelagte pile, (for hurtigskyd-
ning er virkelig hård ved pilene) endte jeg med at 
beherske en vanskelig historisk metode, hvor alle pi-
lene holdes i hånden. 

Jeg kan nu holde op til 14 pile i hånden samtidigt. 
Det er som nævnt meget vanskeligt at lære, og jeg 
er formodentligt den eneste, der kan dette, men det 
betyder også, at indtil der er andre, der lærer det, er 
jeg væsentligt hurtigere end alle andre.

Jeg har i dag verdensrekorden i at skyde 10 pile 
på tid. Sidste år nåede jeg ned på 4,9 sekunder. Den 

nærmeste konkurrent er Iza Privezenceva fra Rus-
land, der kan skyde 10 pile på cirka 13 sekunder.

Jeg har også skudt 11 pile op i luften, inden den 
første landede, hvilket også er en verdensrekord.

At jeg slog verdensrekorderne foregik det i relativ 
ubemærkethed, og blev faktisk kun bemærket af 
den gruppe mennesker, der dyrker hurtigskydning.

Men i slutningen af sidste år lagde jeg en video på 
YouTube, der resulterede i, at interessen for min lille 
ubemærkede hobby eksploderede.

Jeg her siden fået henvendelser fra Hollywood, er 
blevet kontaktet af et af de største amerikanske talk-
show og har været i ”TV2 sporten”, i ”TV2 nyheder-
ne”. ”TV2 NEWS” lavede ligeledes et 12 minutters 
indslag. Der har også været mange henvendelser fra 
forskellige former for tv-shows, men efter at have 
overvejet det meget grundigt, besluttede jeg mig til 
ikke at ville medvirke i underholdnings tv, da jeg 
kender eksempler på andre bueskytter, der har ople-
vet at blive behandlet meget useriøst i show-tv.

På nuværende tidspunkt er min video set af mere 
end 2 millioner mennesker, og jeg får ”fan-mail” fra 
hele verden – også mange seriøse henvendelser, og i 
denne måned er jeg på forsiden af et tysk bueblad.
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mÅL OG AFSTANDE
Lars andersen skyder normalt hurtig skydning 
på 40 cm mål, hvor han kun skyder efter selve 
skiven og altså ikke de enkelte ringe. Han me
ner, at opdeling af et mål i ringe vist nok er et 
moderne fænomen opstået omkring år 1700.

Lars andersen kan holde den høje hastighed 
og ramme på 13 meter. Han træner også 
meget på 18 meter men er stadig ikke helt 
lige så sikker. Han træner også lidt på 70 
meter.

FORTSAT FRA SIDE 15

SIKKERHED
På en video på youtube ser man, hvordan 
Lars andersen skyder på skiver, der bliver ka
stet sidelæns op i luften af en dreng. det 
foregik med stort fokus på sikkerheden. selve 
skydningen fandt sted i en stor hal, da den 
del af hurtig skydning kun kan gøres inden
for med masser af plads. 

Pilene var specielt bygget til lejligheden; lette 
og med specielle gummispidser så de ikke 
skadede lokalet. scenen, hvor drengen kaster 
skiverne, foregik i et langsommere tempo, 
end Lars andersen normalt bruger. samtidig 
var der kun en skive ad gangen i luften, og 
han skød derfor i 100 % kontrol, ligesom 
han ventede, til han var helt sikker på, at ski
verne var godt væk fra drengen, så er der ab
solut ingen risiko var for hans sikkerhed.

RØD / 5-45 METER / PILE / 
GEBYR

BLÅ / 5-30 METER / PILE / 
GEBYR

HVID / 5-20 METER / PILE / 
GEBYR

Senior/Master: 150 kr.
Recurve, Compound

FITA Junior :  150 kr.
Recurve, Compound

Senior/Master:  150 kr.
Barbue, Langbue, Instinktiv bue

FITA Junior:  150 kr.
Barbue, Langbue, Instinktiv bue

FITA Kadet:  100 kr.
Alle buetyper

Kadet:  50 kr.
Alle buetyper

National Buejæger:  150 kr.

Mini:  50 kr.
Alle buetyper

Mikro:  50 kr.
Alle buetyper

SØNDAG 16. JUNI · TK 9:30 START 10:00
Tømmeup Byvej 11 · 4400 Kalundborg

TØMMERUPJAGTEN 2013
30 MÅLS 3D STÆVNE

Der skydes 1 pil pr mål. 
Point : 11-10-8-5. 

Kadet, Mini og Mikro skyder en pil mere (i alt maksimum 
2 pile), hvis den første ikke har ramt en scorezone.  
Point : 11-10-8-5 / 7-5-2

Deltagergebyret er incl. morgenkaffe/juice samt  
rundstykke med ost eller skinke.

Der skydes på købte dyr, samt dyr af egen avl.

Under pointoptælling skydes “Tigeren fra 100  
meterskoven” i Rød, Blå og Hvid gruppe.

Lettere forplejning, såsom pølser, frikadeller, sandwich 
m.m. kan købes under stævnet.  

Tilmelding gerne klub-vis, og helst inden 19. juni på 
4045-kalundborg@dbsf.dk
Eller på telefon: Torben 59-51-42-24 / Arne 59-50-83-38

Annonce Toemmerup_maj2013.indd   1 23/04/13   11.41



Louise Laursen, TIK, dame recurve, Torben Lindberg 
Johannessen, Broby herre compound, Jan Bang Lavia 
Odense, herre compound, Magaret Bang, Lavia 
Odense, dame compound, Camilla Søemod, Glad-
saxe, dame compound, Martin Damsbo TIK, herre 
compound, brugte en uges tid i februar på at delta-
ge i vel nok verdens hårdeste indendørsturnering, 
som finder sted hvert år i Las Vegas, USA.

Las Vegas er to stævner i et: Det legendariske Las 
Vegas Archery Festival. et stævne med mere end 
1800 skytter fordelt på championship klasser (top-
pen af poppen) og flight devisions (klasseskydning) 
samt sidste og 3. afdeling af World Archery Indoor 
World Cup. I forlængelse af World Cuppen blev også 
finalen afviklet, hvor de bedste skytter fra de tre 
WC-afdelinger sammenlagt mødtes.

Las Vegas regnes for verdens sværeste stævne for 
compound skytter. Der skydes på ”stor” ti’er og x 
for den lille. For at vinde champion division skal man 
skyde max score, dvs. 900 points på de tre dage, 
turneringen varer. Gør man det, er man med i shoot 
off finale om titlen. Der er aldrig en europæer, der 
har vundet Las Vegas. Morgan Lundin, Sverige, Mor-
ten Bøe, Norge og Martin Damsbo selv har vundet 
sølv, men at vinde Las Vegas har Europa stadig til 
gode.

LUcKY DOG
Efter første dag var det kun Martin Damsbo af dan-
skerne, der stadig var med i kampen om Las Vegas. 

Han skød 300 med 28 x’ere. Desværre droppede han 
den allersidste pil om lørdagen, og for stadig at have 
en chance skulle han skyde max points søndag for at 
komme med i ”Lucky Dog” runup shoot off. ”Lucky 
Dog” er alle de skytter, der kun har droppet et point. 
Søndagens skydning var god og gav 300, så Martin 
var sammen med 25 andre i Lucky Dog shoot off. 
Her er reglerne, at første pil skydes der på 10, og 
alle der rammer 10 går videre. Her skød Martin 
Damsbo en inside out. I 2. runde skydes der inside 
out shoot off, dvs. hvis man rører stregen til x-10 (in-
defra og udefra), så dømmes den som 9. Det er her, 
at mange falder fra hurtigt. Efter 2. runde var Martin 
Damsbo stadig med, da han satte en inside out igen.  
Ligeledes var fire andre skytter med. Desværre blev 
3. runde endestation for Martin Damsbo, da han el-
lers satte en pæn inside out x, men desværre nåede 
det store pileskaft at røre ved stregen fra indersiden. 
Så han må nøjes med at se Las Vegas-finalen fra si-
delinien, men han endte som nr. 19 ud af 182 i 
championship klassen.

Torben Johannessen blev nr. 75, Jan Bang nr. 127, 
Camilla Søemod nr. 32 ud af 63, Margaret Bang nr. 
58 og Louise Laursen nr. 18 ud af 28

WORLD ARcHERY INDOOR WORLD cUp
Ved World Archery Indoor World Cup skal skytter 
samle points fra Singapore, Nimes og LasVegas for at 
få points nok til at komme blandt de 16 bedste skyt-
ter, der kommer i den samlede finale.

las vegas 2013
Seks danskere tog i februar turen på egen hånd til den store 
indendørsturnering i Las Vegas i februar. Martin Damsbo beretter her til 
læserne.
TEKST OG FOTO: MARTIN DAMSBO

Martin Damsbo gik i finalen, og endte som en 
flot, om end ærgerlig, nr. 4 efter at havde tabt bron-
ze matchen mod Rio Wilde. World Archery skrev om 
deres præstation:

– Den 8-dobbelte verdensmester Reo Wilde, USA, 
måtte kæmpe hårdt for at vinde en tæt bronze-
match efter en stærk præstation fra sin modstander, 
Martin Damsbo. Begge skytter havde mødt nogle af 
verdens top compound skytter på vejen til bronzefi-
nalen, blandt andet Sergio Pagni, Italien, og Dave 
Cousins, USA. Wilde holdt et forspring i slutningen 
af matchen, som han vandt 6-4 over Damsbo (over-
sættelse af red.).

Louise Laursen var den anden dansker, der havde 
kvalificerede sig til World Cup-finalen, men tabte sin 
første match mod koreanske Jeon Sung Eun, som se-
nere vandt World Cup-finalen. Louise endte på en 
flot 7. plads

TURISTER I LAS vEGAS
Når der ikke bliver skudt, så har vi heldigvis tid til at 
se Las Vegas, besøge de fantastiske hoteller og ople-
ve alt, hvad byen har at tilbyde. Alt er et stort lys-
show og et virvar af larm fra mennesker og spillema-
skiner. Vi besøger hvert år ”The Gun Store,” hvor 
man kan prøve at skyde med våben.
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HOTELLETS TRAPPE ER KLAR TIL LAS VEGAS ARCHERY 
FESTIVAL.

LOUISE LAURSEN PRØVER SIG FREM I THE GUN STORE  
I LAS VEGAS, USA.

ANSIGTER MED AUTOGRAFER.



Louise Laursen og Carina Rosenvinge Christiansen 
tog sammen med en lille flok andre verdensklasse at-
leter ført an af svømmeren Jeanette Ottensen i mod 
en check på 10 millioner kroner. Overrækkelsen var 
en symbolsk gestus, der markerede starten på det 
hidtil største partnerskab for DIF, Team Danmark og 
en ekstern partner. Frem mod OL 2016 vil Dansk Su-
permarked årligt støtte OL-holdets forberedelser 
gennem Team Danmark og DIF med et endnu 
ukendt stort beløb. Dog står det klar, at i 2013 fal-
der den første del af aftalen, og det var de 10 millio-
ner kroner.

Med det nye OL-partnerskab får Team Danmark 
og DIF (Danmarks Olympiske Komité) mulighed for 
at skabe optimale forberedelser for OL-holdet. Der-

for er ambitionerne for Danmarks samlede OL-hold 
også allerede nu høje: 10 medaljer og et OL-hold 
med 20 sportsgrene.

Det nye samarbejde med Dansk Supermarked, der 
består af kæderne føtex, Netto og Bilka, løfter OL-
holdets vilkår markant. Og administrerende direktør i 
Dansk Supermarked, Per Bank, ser frem til, at de po-
tentielle OL-medaljetagere allerede nu får optimeret 
deres forberedelser frem mod Rio: 

– I Dansk Supermarked kender vi værdien af ta-
lentudvikling, og vi deler den ambitiøse målsætning 
for vores allerbedste idrætsudøvere. Vi tror på, at at-
leterne bedre kan levere varen, hvis de får det rette 

Massiv støtte  
til daNsk eliteidræt
Bueskydning Danmark var til stede, da Team Danmark og DIF løftede 
sløret for den stærkeste samarbejdsaftale i de to forbunds historie, som 
de har indgået med Dansk Supermarked.
TEKST: ALLAN B. GRØNKJæR. FOTO: LARS MØLLER FOR TEAM DANMARK
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MEDARBEJDERNE FRA DANSK SUPERMARKED HAVDE MULIGHED FOR AT PRØVE AT SKYDE MED BUE UNDER VEJLEDNING AF 
LOUISE LAURSEN OG CARINA CHRISTIANSEN. LYNGBY BUESKYTTELAUG HAVDE TIL ANLEDNINGEN STILLET ET PAR SKIVER, 
BUER OG PILE TIL RåDIGHED, LIGESOM DE SØRGEDE FOR EKSTRA INSTRUKTØRER.
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DET NYE OL-PARTNERSKAB BLEV OFFENTLIGGJORT VED ET ARRANGEMENT I BALLERUP SUPER ARENA DEN 10. APRIL. ARENAEN 
UDGØR BLANDT ANDET ELITECENTER FOR DANMARKS BANELANDSHOLD I CYKLING, OG DE GAV EN OPVISNING I, HVAD DE 
KAN. ARRANGEMENTET VAR OGSå EN MULIGHED FOR UDVALGTE MEDARBEJDERE FRA FØTEx, NETTO OG BILKA FOR AT 
DYSTE MOD EN RæKKE AF DE POTENTIELLE ATLETER På OL-HOLDET, BLANDT ANDRE LASSE NORMAN HANSEN OG DE ØVRIGE 
BANERYTTERE, BADMINTONSPILLEREN VIKTOR AxELSEN OG OL-GULDVINDERNE I RONING MADS RASMUSSEN OG RASMUS 
QUIST.

STøTTE TIL OL 2012  
GjORDE EN FORSKEL

Frem mod OL i 2012 støttede dansk supermarked Team danmarks forberedelser og et 
særligt talentprogram med samlet 20 millioner kroner. 

Ved OL 2012 i London vandt danmark 9 medaljer og var repræsenteret i 17 sportsgre
ne, og resultaterne i London var de bedste siden OL i 1948. Overliggeren bliver således 
løftet med ambitionen om 10 medaljer og 20 sportsgrene ved OL 2016 i rio. 

dansk supermarkeds støtte til Team danmark og diF sker via en donation fra købmand 
Herman sallings Fond.
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stævNekaleNdereN    [klik iNd på www.dbsf.dk og få flere detaljer]

Maj 2013
dato sted arraNgør stævNetype 
 9. Sønderborg Sønderborg Bskl. 900 Runde
 13.-19.  Shanghai, Kina WA WC1 
 13.-18. Ljubljana, Slovenien WAE JC1
 18. -19.  Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open - 3D
 25.  Roskilde Sorø Bskl./Roskilde Storsamling - Non-Sight archers 
 26 Middelfart Middelfart Bskl. FITA Runde
 27.-1. juni Echmiadzin, Armenien WAE GP 2

juNi 2013
dato sted arraNgør stævNetype 
 1. Mølleholmen, Taastrup TIK Maj Pokalen - FITA + 2*50m Comp.
 2. Nykøbing F Nykøbing F. Bskl. 3 D - 30 mål 
 8. Momhøj Naturcenter Herning Bskl. 3 D   
 9.  Vejen Vejen Bskl 3D - 24 mål 
 9. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA   
 10.-16. Antalya, Tyrkiet WA WC2  
 23.  Middelfart Middelfart Bskl. FM og FITA Runde

juli 2013
dato sted arraNgør stævNetype 
 5.-7. Finland Finland NUM 2013
 10.-14.  Håstrup, Fyn Broby/Holsterbro Sommerlejr 2013
 15. -20.  Bukarest, Rumænien WAE JC2
 15.-21.  Medellin, Colombia WA WC3

BUESKYDNING DANmARKS 
BESTYRELSE

rygstød og de rigtige arbejdsbetingelser. Det vil vi 
gerne være med til at give dem, og det er med stor 
stolthed, at vi nu skyder samarbejdet frem mod 
2016 i gang, siger Per Bank i en pressemeddelelse 
fra DIF. 

Det nye partnerskab skal styrke fem områder i den 
forventning, at det vil styrke Danmarks muligheder 
for gode resultater i Rio. De fem fokusområder er: 

Optimale OL-forberedelser – bedre træningsforbe-
redelser og målrettet international konkurrencedelta-
gelse for potentielle OL-medaljetagere. 

Udstyr i verdensklasse – optimalt materiel og ud-
styr til udvalgte olympiske sportsgrene. 

Atletstipendier – atletstipendier til OL-deltagere og 
potentielle medaljevindere. 

Nye muligheder for OL-talenterne – særlige talent-
programmer og fokus på talenttrænerne skal sikre 
mulighederne for næste generation af OL-stjerner. 

High Performance Center under OL i Rio - optima-
le rammer for OL-holdet, både indenfor og udenfor 
OL-byen. 

– Med det nye partnerskab med Dansk Supermar-
ked kan vi styrke kvaliteten af OL-forberedelserne i 
de kommende fire år, og det giver os helt nye mulig-
heder for at hjælpe atleterne på vej mod deres helt 
store mål. Med udstyr i verdensklasse, flere ressour-
cer til medaljekandidaternes træning og konkurren-

ce, penge til atletstipendier og chancen for at skabe 
optimale rammer under selve OL, er jeg sikker på, at 
vi kan løfte OL-holdet. Derfor er vores ambition 
også, at OL-holdet bliver både større og stærkere 
end i London,” siger Team Danmarks direktør Mi-
chael Andersen til DIF. 

I 2013 bliver de 10 millioner kroner fra partnerska-
bet målrettet udstyr til udvalgte olympiske sportsgre-
ne samt talentudvikling. 

”Målet er klart. Danmark skal ved OL 2016 i Rio 
høste endnu større sportslig succes end ved legene i 
London, som var det bedste danske OL i 64 år. Der-
for er vi utrolig glade for Dansk Supermarkeds fire-
årige støtte, som kan videreudvikle dansk eliteidræt 
og sikre optimale OL-forberedelser og perfekte ram-
mer for de danske atleter i Rio. Ambitionen er ti me-
daljer og et stort OL-hold. Fundamentet for dansk 
OL-succes skabes i idrætsforeninger og specialfor-
bund – med målrettet støtte fra Team Danmark og 
kommercielle, ambitiøse partnere som Dansk Super-
marked,” siger DIF’s chef de mission for OL-holdet, 
Morten Rodtwitt, ligeledes i pressemeddelelsen. 

Bueskydning Danmark vil arbejde for, at støtten 
direkte eller indirekte kommer vores bedste skytter 
og vores talentudvikling til gavn. Det er endnu ikke 
afklaret, hvordan støtten i 2013 præcist skal uddeles, 
men det vil betyde et kæmpe løft for mulighederne 
for succes ved OL i Rio om tre år, hvis de danske 
bueskytter får mulighed for ekstra støtte. 

arizoNa Cup 
2013
Camilla Søemod, Gladsaxe, 
opnåede stor success ved Arizona 
Cup 2013 i april, hvor hun blev nr. 
3. Hun fortæller om sin oplevelse:

– Det var ekstremt blæsende om eftermiddagen i 
kvalifikationen. Det var noget af en ekstrem opvæk-
ning, når det kun var 4. gang jeg skød udendørs I år. 
Der kom også “dust devils” igennem, der væltede 
både tælte og skiver. Søndag var vinden kraftig, men 
ikke samme niveau som om fredagen, men den skif-
tede retning konstant. Det er på mange måder et 
ekstremt stævne at skyde.

(FOTO: DIETMAR TRILLUS)
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