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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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Bueskydning Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Tlf. 4326 2728   Fax: 4326 2729 
E-mail: info@bueskydningdanmark.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.

OPLEVELSER OG LÆRING
Vi kommer ikke udenom det. Foruden at være 
gode oplevelser, sjov og alvor er bueskydning en 
lang rejse af læring. Vi lærer konstant af de gode 
oplevelser, og vi lærer af de negative oplevelser. 
Vi lærer af at arrangere det første stævne, så vi er 
bedre rustet til det næste. Vi lærer af vores ople-
velser til træning, så næste træning bliver bedre. 
Vi lærer af vores erfaringer til konkurrencer, så vi 
– hvis heldet også er med os – skyder bedre til 
næste konkurrence. 

Oplevelser og læring – og at turde gå efter sine 
målsætninger – handler de fleste af artiklerne i 
dette nummer af BUESKYDNING om. Forhåbentlig 
sætter skriverierne nogle tanker i gang og giver 
dig som læser en god læseoplevelse.

God læselyst!
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING 
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martin damsBo  
tog sølv  
ved World Cup1

Ved World Cup 1 i Shanghai, Kina, 
satte Martin Damsbo en tyk streg 
under, at han hører til de 
allerbedste compoundskytter i 
verden. Han vandt kvalifikationen 
og gik hele vejen i finalen ved at 
vinde over tre andre af verdens 
klart bedste skytter. Han fortæller 
her om sin opladning, stævnet, 
samarbejdet med trænere og 
ambitionerne for resten af 
sæsonen.
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR. 
FOTO: DEAN ALBERGA/WORLD ARCHERY

FORTSæTTES pÅ SIDE 6

MARTIN DAMSBO INTERVIEWES TIL W&W ARCHERY FAN 
REPORTER. FIND KLIPPET PÅ YOUTUBE. 

MARTIN DAMSBO PÅ PODIET I SHANGHAI. NR. 1 ER BRADEN 
GALLENTHIEN, NR. 2 DAMSBO OG NR. 3 REO WILDE.
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– Det føles rigtig godt at være tilbage i finalen.

Sådan udtalte Martin Damsbo til World Archery, da 
han havde slået verdensetteren Reo Wilde i semifina-
len ved World Cup1 i Shanghai, Kina, i midten af maj.

Martin Damsbo var inden turneringen spændt på 
at se, hvor god formen egentlig var. Det første inter-
nationale stævne i udendørssæsonen for ham skulle 
være den store målestok. Han valgte at rejse til 
Australien halvanden ugen forud for turneringen i 
Shanghai for at forberede sig. Det viste sig at være 
noget nær perfekt. Vejret var varmere og mere sta-
bilt end i Danmark, og han deltog i et par lokale 
stævner, hvor han blandt andet skød mod et par 
australske landsholdsskytter. Ved et stævne på Tas-
manien satte han ny dansk rekord med 710 points 
på 50 m.-runden, og den rekord tangerede han, da 
han vandt kvalifikationen ved World Cuppens første 
afdeling.

I FINALEN EFTER TRE ÅRS pAUSE 
28-årige Martin Damsbo deltog i sin sidste World 
Cup-finale i Tyrkiet i 2010, som han vandt ved at slå 
amerikanske Braden Gallenthien. World Archery 
spurgte Martin Damsbo til, hvordan det føles at være 
i en finale igen:

– Det føles rigtig godt. Jeg har lagt meget tid og 
mange kræfter i at gøre det bedste, jeg kan denne 
sæson. Jeg tog på træningslejr i Australien inden 
Shanghai. Så ja, jeg er rigtig glad for, alt er gået 
godt her i Shanghai. 

Vejen til finalen var et imponerede ridt. Damsbo 
slog Peter Elzinga (verdensrekordholder på FITA-run-

den), Sergio Pagni (Europamester 2012) og Reo 
Wilde (verdensranglisten nr. 1) for at nå finalen. 

– Vi har mødt hinanden så mange gange. De vin-
der, jeg vinder. Så jeg er meget glad for, at det fun-
gerede for mig denne gang mod dem alle. Elzinga 
har slået mig et par gange, så slog jeg ham. Jeg har 
slået Pagni men sidste gang han slog mig ved EM 
udendørs i 2012. Wilde slog mig ved Indoor World 
Cup i Las Vegas, så jeg er glad for at have stoppet 
ham denne gang, forklarede Martin Damsbo til 
World Archery.

 
pÅ LANDSHOLDET SIDEN 2003
Martin Damsbo deltog på sin første senior lands-
holdstur i 2003. World Archery bad ham kommetere 
på, hvordan hans udvikling har været siden da: 

– (Han tænker lidt) ... Jeg ved det ikke. Jeg har 
altid elsket bueskydning, og jeg er blevet ved med at 
arbejde hårdere og hårdere, skridt for skridt. Jeg for-
søger at forbedre mig  år efter år, men det er svært 
at være på toppen hver gang ligesom Reo Wilde 
gjorde sidste år for eksempel. Det handler om at få 
et højt bundniveau og så holde det oppe.

Denne sæson bliver fyldt med store opgaver. 
Næste World Cup i Tyrkiet er lige rundt om hjørnet, 
og der venter også World Games i Colombia og 
World Championships i Tyrkiet, ligesom en World 
Cup-finale i Frankrig er inden for rækkevide. Det 
kræver god forberedelse af de skytter, der vil være 
med hele vejen – og det vil Martin Damsbo. 

– Jeg brugte en masse tid i løbet af indendørssæ-
sonen for at forbedre min teknik en lille smule, så 
jeg håber, den hele tiden bliver bedre. Jeg har også 

brugt en masse mere tid på at skyde udendørs i 
Australien. Derfor må vi se, om jeg kan bruge min 
styrke til at være stærk nok til at skyde i blæsevejr, 
fordi World Archery altid sætter finalebanerne på 
steder, hvor det blæser meget. Jeg ville gerne tilbage 
til Australien for at træne mere, men tiden er ikke til 
det i et tætpakket program for sæsonen. Inden jeg 
tog til Australien her i foråret, havde Danmark ikke 
haft en dag over 12 °C. Det gør det virkelig svært for 
os at være klar i begyndelsen af et år. Normalt er vi 
gode i slutningen af sæsonen, men når vi starter sæ-
sonen, er det virkelig hårdt, og det er derfor, vi laver 
en så stor indsats før starten af sæsonen.

ALENE ELLER MED TRæNER
I mange år har Martin Damsbo været uden en deci-
deret træner, men det betyder ikke, at han ikke får 
hjælp indimellem. I Shanghai var det Niels Dall, del 
af landstrænerteamet, der var med Damsbo på linjen 
gennem hvert skud. 

– Det var super at have Dall bag mig som træner. 
Vi har jo kendt og skudt med hinanden igennem 
mange år både som klub- og holdkammarater. Vi 
går helt tilbage til år 2000. Det var derfor ikke så 
meget ”træner-skytte” over vores samarbejde. Det 
var mere kammeratlig eller som kollegaer, at vi arbej-
dede. Som altid supplerer vi hinanden rigtig godt på 
banen. Vi er blevet ”trænet og opfostret” af de 
samme trænere, så vi har meget den samme ind-
gangsvinkel til bueskydning, fortæller Martin Dams-
bo og fortsætter:

– Jeg tror godt, jeg ville kunne havde klaret det 
samme til World Cuppen her uden træner. Det var 

hele optakten til stævnet, der var exceptionel i for-
hold til tidligere sæsoner - med træningslejr og ro 
før stævnet. Men det var kanon at have Dall med. At 
have en kompetent person bag dig, når du skyder, 
giver bare ekstra ro. Ligesom med Torben [Johannes-
sen, der de sidste tre sæsoner har været med Martin 
Damsbo i mange finaleskydninger internationalt, 
red.]. Personer som dem kan supplere med konstruk-
tiv snak, når det er nødvendigt samt med ligegyldig 
snak også de rigtige tidspunker for at få fuld fokus 
på skydningen.

FOKUS pÅ RESTEN AF SæSONEN
Martin Damsbo besluttede allerede sidste efterår, at 
2013 skulle have fuld hammer, og han vil trække så 
meget ud af den som muligt. Han har derfor brugt 
det meste af indendørs sæsonen på at ændre sin 
teknik og på fysisk træning for at blive så stærk som 
mulig før start. 

– For at få en stærk og tidlig start valgte jeg også 
selv at finansiere World Cup 1 og træning forud for 
egen regning (cirka 30.000kr). For at have en chance 
i World Cups, så skal man deltage i alle og høste så 
mange point som muligt. Så målet med World Cup 
er at skyde mig til en plads i World Cup-finalen. 
Samtidig vil jeg gerne have en god form til VM. 

Starten på sæsonen er blevet god, så håber jeg 
kan bibeholde det sammen med at få arbejdet til at 
passe ind. For ikke også at nævne World Games. Det 
er første gang, jeg skal prøve det, fortæller Martin 
Damsbo.

FORTSAT FRA SIDE 5

 martin damsBo om sin Bue og træklængde  

 jeg skyder med en matthew apeX 8 med en 29 ¼ “ træklængde og 59,5 pund,  

 afhængigt af hvilke skalaer jeg bruger, men omkring 59-60 pund i gennemsnit.  

 jeg skyder altid den samme vægt både udendørs og indendørs, fordi jeg ikke kan lide  

 at skulle vænne sig til mange pund udendørs og lave pund indendørs.  

 det skyldes også, at jeg vil gerne have en masse vægten til at arbejde med,  

 så jeg vil bliver for doven i skydningen. 
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Mange frivillige både medlemmer og deres familier 
har bidraget til at stævnet lykkedes, og det er klub-
ben meget taknemlig for uden deres hjælp kunne 
det ikke lade sig gøre.

Planlægning af stævnet har stået på i lang tid. I 
januar holdt vi møde for at få fordelt opgaverne. 
Opgaverne har været uddelegeret, og alle har ydet 
en stor indsats på forskellige områder. Arbejdsopga-
verne har været mange forskellige, her er nævnt 
nogle af dem:
•    indkøb af 3D-dyr og fotografering af disse 
•   indkøb og maling af markeringspæle og skilte 
•   indkøb af markeringsbånd – her var vi heldige,  

at Bygma ville sponsere nogle ruller 
•   indhentning af polititilladelse, lejlighedsbevilling 

og bookning af området 
•   leje af telt og toiletvogn 
•   udsendelse af indbydelse 
•   modtagelse af tilmeldinger 
•   planlægning af patruljer 
•   bestilling af medaljer 
•   trykning af skydesedler  

og diverse andre materialer 
•   laminering af foto og advarselsskilte 
•   indkøb til bod 
•   sørge for vekselpenge 
•   baneudlægning 
•   kontakt til dommer 
•   pasning af bod 
•   sørge for indtastning af resultater 
•   kontakt til medier 
•   indsendelse af resultater til forbund  

og Klaus Lykkebæk 
•   offentliggørelse af resultatliste til klubber  

via mail og på hjemmeside 
•   fotografering på selv dagen til Palnatoke  

og 3D Archery Denmark på Facebook.

vellykket deBut  
med 3d stævne i kolding
Det er med stor glæde at Palnatoke Kolding Bueskytteklub kan se 
tilbage på et vellykket stævne, som vi afholdt 27. april 2013 i Vrandrup 
ved Kolding. Da det var foreningens første stævne, var det især 
spændende, at se om vi kunne klare opgaven. Der var nogle små kiks 
undervejs, men det retter vi til næste gang.
TEKST OG FOTO: EVA KRISTENSEN

Alle medlemmer har benyttet sig af deres private 
netværk til at indhente sponsorater i form af penge 
og materialer. Blandt andet har Nykredit, Aco Engi-
neering, Pamhule Jagt- og Fiskeri, Bygma, Jyske Bank 
og Karinas (en af de unge skytter i klubben) mor alle 
ydet et bidrag af forskellig art.  For at vi ikke helt 
skulle tømme klubkassen, søgte vi Kolding kommune 
om et tilskud via Fritidspuljen og fik en positiv tilba-
gemelding på vores ansøgning. Endvidere har vi søgt 
Bueskydning Danmark om tilskud til foreningens før-
ste officielle stævne i følge forbundets Love, punkt 
10.21.1. Det er ganske vist ikke nogen guldgrube, 
men lidt har også ret. 

FøR STævNET
Der blev sendt en artikel til Jyske Vestkysten, Kolding 
Ugeavis, TV Kolding, TV Syd, men det var kun Jyske 
Vestkysten, som skrev noget fredag før stævnet.

Gennem flere måneder har vi gået ture i området, 
hvor stævnet blev afviklet. Både for at udse baner, 
men også for at blive kendt med alle veje og stier, 
som førte ind i området.

I påsken var det så blevet tid til at sætte banen af 
med pæle, så det var nemt at gå til, når selve dyrene 
m.m. skulle opsættes St. Bededag. Det var derfor 
med noget vemod, at vi kunne konstatere, at dette 
arbejde var spildt, da ukendte personer havde fjernet 
alle disse – ØV. Men ved fælles hjælp og notater fik 
vi alligevel banen op at stå.

Selve placeringen af dyrene var lidt af en udfor-
dring, idet vi havde besluttet, at man skulle gå med 
solen i første runde og mod solen i anden runde. Så 
det i princippet blev en 30 måls bane med kun 15 
3D dyr, men vi synes selv, at det lykkedes.

FORTSæTTES pÅ SIDE 10

KONTROL AF BANE

MÅL 8
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Medens skytterne holdt pause, arbejdede Tage Kri-
stensen, Mads Rømer Møller og Ole Schmidt med at 
flytte markeringsbånd til den nye rute, og klokken 
13.40 var skydningen atter i gang. De første skytter 
var færdige med at skyde hen på eftermiddagen, og 
så fulgte arbejdet med at få resultater tastet ind. 
Den ne opgave havde Kristian Hergott påtaget sig.

MEDALjER OG TAK
Mens skytterne ventede på resultaterne og præmie-
overrækkelse, var der atter gang i boden. I forbindel-
se med præmieoverrækkelsen havde vi dog et lille 
kiks, da den ene seddel med resultater, ikke var kom-
met med ud fra bussen, hvor vi skrev resultater ind, 
men heldigvis var der nogen, som spurgte til, hvorfor 
minier og microer ikke var blevet nævnt. Så da my-
steriet var opklaret, fik alle børnene naturligvis også 
deres medaljer.

Til slut takkede Tage Kristensen for fremmødet. 
Jozsef Csikos sagde tak for et vellykket stævne, og vi 
fik et stor bifald af skytterne. Tusind tak for det, det 
gør, at det er alt arbejdet værd - uden skytter ingen 
stævne.

Da skytterne havde forladt pladsen, gik det hurtigt 
med at pakke sammen, og omkring kl. 18.30 havde 
vi alle dyr, bånd og skilte samlet. Telt var afleveret. 
Toiletvognen kørt væk. Så var det tid til at nyde, at 
stævnet var gået godt. Vi fik utroligt mange positive 
tilkendegivelser, og ser man på resultatlisten, var 
banen også svær nok til, at den havde udfordringer 
selv for de rutinerede skytter.

Vi aftalte at lave en evaluering af stævnet. Så alle 
medhjælpere kan komme med input til hvad der var 
godt, og hvad vi skal gøre anderledes næste gang.

DAGEN DERpÅ
Mange eftertilmeldinger havde betydet, at vi ikke 
havde medaljer nok til alle, der skulle have en, så det 
måtte vi efterbestille.

Vi havde taget en del foto fra stævnet (Ole Sch-
midt og Eva Kristensen), som vi fik lagt ud på Face-
book på siderne ”3D Archery Denmark” og på ”Pal-
natoke Kolding”. Resultatliste blev også tjekket igen-
nem igen, og sendt til Eliteansvarlig Klaus Lykkebæk 
og til Bueskydning Danmark. Her opdagede vi vores 
anden kiks: Trods dobbelttjek kunne vi ikke læse, at 
Lars Andersen i herre master langbue havde skudt 
89 points og ikke 81 points, som anført på resultatli-
sten. Dette skulle dog gerne være rettet nu hos Bue-
skydning Danmark. Vi skrev også en artikel til avisen, 
og så manglede vi lige en tur på containerpladsen 
for at aflevere affald - det var så det stævne.

TAK
Succeskriteriet var 50 tilmeldte skytter, og der var til-
meldt 86. Det, synes vi, var helt utroligt og vil gerne 
takke for den store opbakning, positive feedback og 
mange dejlige hilsner på Facebook.

St. Bededag samledes vi kl. 10 til udlægning af 
banen, og der var dog også tid til at nyde et rund-
stykke. Medens nogle satte dyrene ud, var der andre, 
som rejste telt og gjorde boden klar. Hen på efter-
middagen snuppede vi lige en sandwich, inden de 
sidste dyr blev placeret. Toiletvognen var også an-
kommet som lovet.

Efterfølgende gik flere personer ud for at tjekke, om 
man kunne se markeringsbåndene og finde vej på 
banen. Vi tjekkede, om der var sat advarsler op ved 
alle veje og stier ind i området, og at det tydeligt var 
afmærket, at der foregik bueskydning i området. Vi 
var heldige med vejret, for det var først, da vi var fær-
dige med alt arbejdet, at der kom nogle kraftige byger.

For at tingene ikke skulle forsvinde i nattens muld 
og mørke, sov to af klubbens medlemmer på plad-
sen fra St. Bededag til lørdag.

SELvE STævNEDAGEN
Dagen startede med lidt overskyet vejr, men hen af 
dagen havde vi det dejligste solskin, dog en kold vind.

De frivillige hjælpere var aktive fra tidlig morgen. 
Der skulle hentes rundstykker, brygges kaffe , sættes 
skilte op, så man kunne finde vej til banen, og gøres 
klar til at tage imod stævnegebyr, grill skulle hentes, 
så der kunne grilles pølser til halvleg.

Allerede lidt i kl. 8.00 dukkede de første skytter 
op, og så fulgte resten i en lind strøm. Dommeren 
kom, og han gik med Tage Kristensen og Ole Sch-
midt ud for at se på banen. Susanne havde travlt i 
boden med at servere kaffe og rundstykker for de 
sultne. Hun var en uvurderlig hjælp med et smil til 
alle. Der var dog en del, som havde spist morgen-
mad hjemmefra, så der blev lidt rundstykker i over-
skud, men det ved vi til en anden gang.

EN BøN OM HjæLp
Vi havde i forvejen sendt patruljelister til klubberne 
for, at man kunne tjekke, om man var placeret rigtigt, 
men ak og ve – det virker ikke helt efter hensigten, i 
hvert fald var der faldet en skytte af listen, for di Bjar-
ke Bengtson var ikke at finde på listen ved stævne-
start, det fik vi dog rådet bod på, og han kom også i 
en patrulje. Det ville nu være dejligt og en stor hjælp, 
hvis de deltagende klubber dobbelttjekkede listerne, 
når de bliver sendt til klubberne inden stævnestart.

Skytterne kunne skyde på træningsbanen fra 8.30 
til 9.30. Lidt over 9.30 bød Tage Kristensen velkom-
men og efter lidt praktisk information blev patruljer-
ne ledt ud på banen af Mads Rømer Møller, Ole  
Schmidt og Tage Kristensen.

Så var stævnet i gang. I halvlegen havde Jørgen 
gang i grillen, så man kunne købe grillpølser, kaffe 
og kage. Her var det især den ”hindbærsnittekage”, 
som Karinas mor havde bagt, der var det store hit, 
og den var hurtigt usolgt.

FORTSAT FRA SIDE 9

HALVLEG. TID TIL SNAK OG LIDT AT SPISE

SOFIE WITT MØLLER

SABINA HOLSTEIN I NEDADSKUD
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Stephan Hansen rider på en bølge af succesoplevel-
ser fra de fleste af de turneringer, han har deltaget i 
internationalt de sidste par år. Han er næsten garant 
for topplaceringer, og hans målsætninger er enormt 
høje. Af samme grund er risikoen for at fejle også 
enorm stor. Det kan sætte enhver person under pres 
at vide, at et fejltrin kan betyde, at ens målsætninger 
ikke kan opnås. 

Forudsætningerne for at lave en god præstation til 
JC1 var til stede. Stephan Hansen havde haft gode 
træningsdage i Danmark på trods af, at vintervejret 
drillede os helt ind i april, og han satte ny junior 
europarekord med 705 points på 50 m.-runden ved 
Dogmestævnet i Køge den 21. april. Samtidig bød 
JC1 på fantastiske rammer med et godt hotel og vel-
fungerende transport til banen, som i sig selv var en 
fantastisk ramme at skyde i. 

SLøv START
Stephan Hansen skød kvalifikation sammen med 14 
andre skytter i sin klasse, og han fik en rusten start. 
Han droppede to points på de første tre pile, og det 
er meget unormalt for ham. Kasper Hovgaard Larsen 
forklarer:

– Stephan fik en dårligt start. De første runder gik 
slet ikke som forventet, og det tacklede han skidt, 
forstået på den måde, at det pressede ham længe. 

Stephan Hansen opfattede situationen på samme 
måde:

– Jeg var klar favorit og burde vinde turneringen, 
men sådan går det ikke altid, så blev rigtig nervøs og 
skød ikke, som jeg burde. Mit mål var, at jeg skulle 
ende i top 3 men også at lære en masse undervejs 
og blive bedre til at skyde internationalt med sådan 
et stort pres.

Træner og skytte arbejdede dog konstruktiv gen-
nem de næste mange pile, og langsomt men sikkert 
rykkede Stephan Hansen frem i feltet. 

– Jeg forsøgte at give ham et fremadrettet fokus, så 
han tænkte på næste pil og ikke på de dårlige pile, 
der var skudt, forklarer Kasper Hovgaard Larsen videre.

Stephan Hansen formåede at kæmpe sig helt til-
bage, og endte med at vinde kvalifikationen med 
694 points. Dermed fik han bye i finalerne, hvor han 
gik ind i turneringen igen i kvartfinalerne. 

AT TACKLE DET UvENTEDE
I dagene mellem skydningerne brugte Stephan og 
Kasper en del tid på at tale om, hvordan skydning 
havde været, og hvad der måske havde udløst den 
dårlige start. Kasper fortæller:

– Stephan blev nervøs før starten på kval’en. Han 
havde ikke forventet nervøsiteten, og han skulle lige 
finde ud af, hvad det var for noget. Han brugte der-
for kvalifikationen og tiden bagefter på at arbejde 
med at acceptere nervøsiteten. Han er inde i en pro-
ces, hvor han skal finde de redskaber, der virker 
bedst for ham, så han kan bruge nervøsiteten kon-
struktivt. 

GULD EFTER SUvERæN SKYDNING
Nervøs eller ej. Stephan blæste sine konkurrenter 
omkuld, da finaledagen fandt sted. Han skød måske 
ikke op til sit allerhøjeste niveau, men han skød langt 
bedre end sine modstandere. Finalen vandt han for 
eksempel med 9 points, og det viser hans klasse. 

– Han har simpelthen et langt højere bundniveau 
end sine jævnaldrende konkurrenter, forklarer Kasper 
Hovgaard Larsen.

MOD NYE MÅL
For træneren var det også en lærerig uge ved JC1. 

Stephan hanSen  
viSte klaSSen
Træning, erfaring og medalje. Det var målet for Stephan Hansen,  
da han sammen med ungdomslandstræner Kasper  
Hovgaard Larsen rejste til Junior Cuppens (JC1) første  
afdeling, midt i maj 2013. Han rejste hjem med guld  
i junior compound, og i kufferten fik han også  
pakket ny viden. BUESKYDNING giver her et indblik  
i den proces, som træner og skytter havde undervejs.
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: KASPER HOVGAARD LARSEN

Han oplevede at kunne have fuld fokus på alt, hvad 
der rørte sig om Stephan Hansen.

– Det var en unik mulighed for at følge Stephan 
på tætteste hold før, under og efter skydningen. Jeg 
kunne følge alle reaktioner – både de positive og ne-
gative. Det kan vi bruge meget i vores samarbejde i 
fremtiden. 

Stephan Hansen glæder sig over udbyttet af ugen, 
og at samarbejdet med Kasper Hovgaard Larsen fun-
gerede:

– Det var rigtig godt. Jeg lovede ham, at hvis jeg 
nu skulle til World Cup-finalen, skulle han med, fordi 
han var så god. Så stor tak til ham.

Stephan Hansen glæder sig til resten af sæsonen, 
der byder på store udfordringer. Han er udtaget til 
sin første opgave udendørs med seniorlandsholdet. 
Han deltager ved World Cup 2 i Tyrkiet, hvor han 
danner hold med Martin Damsbo og Mads Knudsen, 
der ligeledes debuterer. BUESKYDNING spurgte både 
Martin Damsbo og Stephan Hansen til, hvordan de 
ser frem til den udfordring.

– Jeg har været ude og rejse med ham [Damsbo, 
red.] før, og han betyder rigtig meget for min skyd-
ning. Han har altid været en stor motivation og en 
rigtig god ven. Jeg glæder mig rigtig meget til at 
komme ud og rejse med ham igen og skyde på hold 
med ham, forklarer Stephan Hansen, mens Martin 
Damsbo siger:

– WC2 i Antalya og holdskydning - det skal nok 
blive spændende med så ungt et hold. Det har et 
godt potentiale, men det bliver hård konkurrence, 
når det er så ungt. Det er fedt, at de skytter, jeg har 
brugt meget tid på at træne og lære at skyde gen-
nem tiden, er så dominerende, at de allerede kan 
skyde sig til seniorpladser. Stor respekt for deres re-
sultater.

DE INTERNATIONAL TURNERINGER GIVER GOD ERFARING, MEN DET ER OGSÅ EN MULIGHED FOR AT SE VENNER FRA 
BUEVERDEN. DET ER RIGTIG FED AT SE MINE VENNER FRA UDLANDET. JEG HAR FÅET FLERE OG FLERE VENNER FRA ANDRE 
LANDE GENNEM ÅRENE. OG GLÆDER MIG BARE TIL AT SE DEM ALLE IGEN, FORTÆLLER STEPHAN HANSEN

12 13
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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 
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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 
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kan, vil og tør
TEKST: PER BENGTSSON (OVERSÆTTELSE RED.). FOTO: MIKAEL SVAHN, SVERIGES BUESKYTTEFORBUND.

At ville noget er det, som påvirker vores motivation 
bedst i den rigtige retning. At våge noget handler 
om at udfordre dig selv og de begrænsninger, vi har 
sat for os selv. At kunne noget om evner for fantasi, 
tro og overbevisning.

Ord vækker følelser, positive og negative - det er 
derfor, kommunikation er så vigtigt. Tænk hvis vi 
kunne kommunikere på en måde, der kun vækker 
positive følelser hos os selv, hos andre, vores nære 
og kære.

Hvis vi ikke kan være positive over for os selv, 
hvordan kan vi så være det overfor dem omkring os. 
Hvis jeg kommunikerer positivt til mig selv, skaber 
jeg gode minder om det, jeg gør. Det, jeg gør, kan 
være en sportslig præstation.

En forberedelse til en god sportslige præstation 
kan altså være at bruge venlige ord overfor mig selv. 
At bruge venlige ord overfor en klubkammerat hjæl-
per ham eller hende til at lave en god sportslige 

præstation. Gode præstationer har en tendens til at 
smitte af.

Flere gode præstationer i en sammenhæng skaber 
en stærk selvtillid. Stærk tillid er en god ting at have. 
Ligesom penge i banken. Selvtillid er præstationernes 
bank, hvor vi sætter positive oplevelser ind. Negative 
oplevelser hæver vi fra præstationens bank.

Står der intet på kontoen, og vi forsøger at hæve 
alligevel, hvad sker der så?

KONKURS pÅ SELvTILLIDSKONTOEN
Fald ikke i luksusfælden uden at kommunikere med 
sig selv og med andre på en måde, hvor du sætter 
ind på kontoen.

Det at give en positiv kommentar er den nemmeste 
måde selv at få en positiv kommentar. Men gør det 
for at give, ikke for at få. Desværre er det få, der gi-
ver for at give. Brug ord, der giver styrke og energi, 
snarere end dem, der tager. Giv for at give, ikke for at 
modtage. Start nu og hav det sjovt, mens I gør det.

 per Bengtsson 

 Per Bengtsson bor og arbejder i Linköping, Sverige. Han er regerende svensk indendørs mester og en af  

 landets bedst uddannede bueskydningstrænere. Per er en meget kompetent og inspirerende underviser og 

 coach. Han har fuldført trintræningerne og senior coach uddannelse i det svenske bueskytteforbund samt  

 Sveriges National Sports Forbund Elite Coach uddannelse. Per har desuden stor international erfaring efter  

 sin tid som træner for det olympiske hold op til og ved OL i Beijing, 2005-2008. Han har desuden rekorden  

 for flest optræderne på det svenske landshold, hvor en 17.-plads ved EM i 2010 er det bedste resultat. 
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– Efter torsdagens træning er det tid til lige at 
have fokus på lørdagens vigtige lokalopgør – et 
opgør, der muligvis kan afgøre, hvem der rykker op i 
række 2. ”Piger, jeg regner med, at I er klar til kam-
pen på lørdag – hvis vi spiller op til vores bedste, 
’kører’ vi dem ud af banen! Jeg udtager truppen i 
aften, og jeg regner selvfølgelig med, at I kan spille, 
og I får en sms med holdet senest kl. 22!”

Stine rækker hånden op: ”Jeg kan simpelthen ikke 
på lørdag – vi har lige fået vores SRP-opgave, og jeg 
er simpelthen nødt til at have fokus på den de næste 
par uger – og det har jeg da også sagt til dig for et 
par uger siden.” Og Stine er ikke den eneste, der har 
vanskeligt ved at komme til lørdagens kamp. Caroli-
ne er blevet kaldt på arbejde, og Ida fortæller, at hun 
måske er lidt ’rusten’, når hun dukker op lørdag – 
der er 60’er-fest på Handelsskolen ...

Der er rigtig mange bolde i luften, når man er ung, 
og hvis de unge skal have en chance for at hol de 
fast i foreningsidrætten, er det vigtigt, at såvel fore-
ninger som trænere er bevidste om, hvordan idræt 
spiller sammen med alle de andre projekter, man 
som ung har gang i.

Bliv klogere 
på de unge
”At være unik og samtidig høre til – en introduktion til ungdoms-  
og idrætsliv”. Sådan indleder en publikation fra 2013 med titlen  
Bliv klogere på de unge sit ærinde. Fokus er at give trænere og 
ledere i de danske idrætsforeninger et større kendskab til og indblik i, 
hvordan nutidens unge forsøger at tackle en ret sammensat tilværelse. 
BUESKYDNING bringer her kapitel 1 som et uddrag af bogen.
TEKST OG ILLUSTRATION: DANSK IDRÆTSFORBUND

I dette kapitel vil vi kort introducere til ungdoms-
projektet i en tid, hvor ungdomslivet er blevet et 
indi viduelt anliggende. Vi vil løbende give en række 
bud på, hvordan man som træner kan skabe sam-
menhæng mellem livet inden for og uden for idræts-
arenaen.

AT væRE UNG I EN TID, HvOR DE GAMLE  
KORT IKKE LæNGERE vISER vEj
I ”de gode gamle dage” oplevede unge, at deres liv 
var lagt i forholdsvis faste rammer. Familie, skole og 
det øvrige samfund kommunikerede deres klare for-
ventninger til den enkelte unge omkring uddannelse, 
arbejde, familieliv og livsstil. Livsprojektet for de fle-
ste unge var, at de skulle finde sig selv inden for de 
rammer og muligheder, som var givet dem. I forhold 
til det projekt var idrætslivet kendetegnet ved at 
være et ’frikvarter’, hvor man kunne bryde lidt ud af 
rammen.

For unge i begyndelsen af det 21. århundrede er 
det anderledes. Traditioner og normer er langsomt 
gået i opløsning, uden at der er sat noget nyt i ste-
det. Ungdomsprojektet er et individuelt anliggende. 

Den enkelte skal gennem valg og fra valg hele tiden 
tage ansvar for at forme sit eget liv. Med andre ord 
skal man i dag i højere grad skabe og definere sig 
selv – og den eller de idrætsgrene, man dyrker, er 
med til at sige noget om, hvem man er!

At deltage i idrætsaktiviteter handler ikke kun om 
at have det sjovt, være sammen med andre, bevæge 
sig eller blive dygtigere. Det handler også om, hvor-
vidt jeg op lever, at de aktiviteter, jeg deltager i, også 
bidrager til mit overordnede livsprojekt. Med andre 
ord: Den historie, jeg gerne vil skrive om mig selv.

I naturlig forlængelse af at unge kan og skal for-
me sig selv, følger en nysgerrighed i forhold til at af-
prøve nye produkter, der måske kan medvirke til at 
optimere og fylde ens liv med mening. Forbruger-
mentaliteten bliver en væsentlig tilgang til tilværel-
sen. Stadig flere arenaer og aktiviteter bliver vurderet 
som en vare. Vi køber en vare og udskifter den, når 
vi ikke længere har brug for den.

Forbrugermentaliteten har naturligvis også konse-
kvenser for unge og deres en gagement i den organi-
serede idræt. Hvis produktet ikke holder eller ikke 
giver mening, vælges det fra. Når unge skal beslutte, 
om deltagelse i den organiserede idræt stadigvæk 
giver mening, vurderer de ud fra følgende parametre:

•  Synes jeg stadigvæk, det er sjovt at dyrke idræt i 
en forening?  ’Sjovt’ dækker over totaloplevelsen 
af træning, kampe, trænere, udenlandsture,  sam-
menholdet på holdet, klubfester mv. 

•  Er det spændende?  Begrebet ’spændende’ handler 
her om seriøsitet og progression. 

•  Oplever jeg, at jeg bliver behandlet ordentligt, når 
det gælder niveauet på trænere,  faciliteter, træ-
ningstider, og oplever jeg, at der ’bygges ovenpå’  
i træningen? 

•  Giver fællesskabet omkring min idræt mening?  Spe-
cielt i overgangen fra folkeskolen til ungdomsud-
dannelserne, hvor der sker et brud i den enkeltes 
historie, er det vigtigt, at foreningsidrætten opleves 
som en tryg social arena, hvor man er sammen 
med andre, som man har en fælles historie med. 

•  Giver trænere og ledere mening? Møder jeg træ-
nere som er fagligt dygtige og som også har noget 

andet at spille ind med end blot det, at vi er sam-
men omkring en fælles aktivitet? Som ung oplever 
man, at de fleste voksne, man er i kontakt med, 
besidder en eller anden formel autoritet: Forældre 
kan skrue ned for lommepenge, lærere skal give 
karakterer mv., og man søger i nogen grad efter 
voksne, der ikke ’har noget på én’, f.eks. trænere. 
Træneren er måske den, man kan vende nogle af 
de temaer med, som det ikke giver mening at 
drøfte med venner eller forældre.  

Mange elementer indgår således i overvejelserne om 
hvorvidt organiseret idræt stadigvæk er et produkt, 
der giver mening – eller om jeg måske skal vælge 
noget helt andet, der giver mere mening for mig?

OvERvEj!
•  Unge efterspørger idrætsmiljøer, som er spænden-

de. Spørg dine unge, om de synes, de er en del af 
et spændende idrætsmiljø, og hvad der evt. kunne 
medvirke til at gøre det endnu mere spændende.

•  Har du tænkt over, at du måske er den eneste 
vok s ne, de unge møder i løbet af en uge, der ikke 
rigtig ’har noget’ på dem? Sådanne voksne står i 
høj kurs som potentielle samtalepartnere – hvad 
tænker du omkring denne del af trænerfunktionen?

UNGES LIvSSTRATEGIER:  
TRYGHED OG/ELLER FULD FART FREM
I forsøget på at navigere i en kompleks verden udvik-
ler unge forskellige måder at orientere sig på, som 
medvirker til at give virkeligheden et meningsfyldt 
perspektiv. Strategierne bruges af unge i forskellige 
sammenhænge, og nogle gange er flere af strategi-
erne i spil på samme tid.

SøGEN EFTER DET KENDTE OG NæRE
Én strategi er at søge efter mening i det nære og 
overskuelige. Man vælger at have fokus på det kon-
trollerbare og overskuelige: Familie, venner, kroppen, 
ud dannelse, tastaturet eller at være aktiv i den lokale 
idrætsklub. I en verden, hvor man selv er ansvarlig 
for at lykkes, vælger man ofte det sikre, hvor chan-
cen for at lykkes er størst. Det betyder ikke, at unge 
ignorerer de store samfundsspørgsmål eller ikke be-
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JYSk MeSterSkaB i 3d – 2013
Ved JM i 3D den 1. september 2013 byder Favrskov Bueskytter  
på mere spænding med visning af skytternes foreløbige resulter i 
middagspausen og visning af slutresultater efterhånden som  
skytterne afleverer skydekortene.
TEKST OG FOTO: LEIF KJÆR NIELSEN

Når skytterne kommer til middagspause efter de før-
ste 20 mål ser de resultaterne på PC skærme efter-
hånden som de afleverer skydekortene, og resulta-
terne vises løbende for hver klasse med skytterne vist 
i rækkefølge i forhold til deres points. Sådan vises 
slutresultatet også midt på eftermiddagen efterhån-
den som skytterne afleverer skydekortene. 

Der er 2 x 20 mål, og det giver plads til 120 skyt-
ter, så også skytter fra Fyn og Sjælland er meget vel-
komne. Skytter fra Jylland vinder medaljer fra Bue-
skydning Danmark, og klassevindere fra Fyn og Sjæl-
land kan vinde gavekort, der kan bruges til nethan-
del hos Pamhule Jagt & Fiskeri.

DETTE ER ET OPDIGTET EKSEMPEL PÅ VISNINGEN AF SKYTTERNES POINTS, DER VISES PÅ PC SKÆRME  
UMIDDELBART EFTER AFLEVERINGEN AF SKYDEKORTET

Skytter kan overnatte i det komfortable FDF hus 
fra lørdag til søndag for 50 kr.

I FDF huset er der også fremragende køkkenfacili-
teter, som nogle af vores medlemmer bruger til at vi 
kan tilbyde forplejning i gourmet klassen – for ek-
sempel burger i grovbolle med kyllingebryst filet.

Banen ligger i meget kuperet og varieret terræn. 
Det vises på et kort med højdekuver sammen med 
andre informationer om JM i 3D på hjemmesiden 
www.favrskov-bueskytter.dk. Der er også informatio-
ner med mange fotos på facebook siden – Favrskov 
Bueskytter.

PÅ FOTOET ER DET FAVRSKOV LANGBUESKYTTEN 
EMIL IVERSEN, SOM VANDT BÅDE JM OG DM I 2012 

SAMT DANISH OPEN I BÅDE 2012 OG 2013.

Jysk Mesterskab 2013
ResultateR – IndIvIduelt

OpdateRet / aktualIsIeRt / updated 1. septembeR 2013 – kl. 14.57
lIste efteR klasse / lIste nach klasse / lIst by class

Id navn - name klub - veReIn - club klasse - class scORe
87 peteR buejægeR gRenå bj 387
17 kaRl buejægeR skælskøR bj 385
26 jette buejægeR femø bj 384
98 hans buejægeR skagen bj 381
22 kaRl langbueskytte thIsted hsl 299
54 peteR langbueskytte tøndeR hsl 290

1918

kymrer sig om den globale opvarmning. Det er bare 
ikke noget, man engagerer sig i rent praktisk, fordi 
det virker uoverskueligt og er uden for ens egen ind-
flydelse.

jEG vIL MæRKE, AT jEG ER I LIvE  
– SøGEN EFTER INTENSITET
Hvis man er den ’pæne’ dreng eller pige, der altid 
laver sine lektier og lever op til omgivelsernes for-
ventninger, kan man til tider have brug for at søge 
efter en intensitet, som sikrer en vis fornemmelse af, 
at man stadig er i live. Man søger noget, der gør, at 
adrenalinen kører rundt i kroppen, så man kan mær-
ke sig selv. Denne strategi kommer blandt andet til 
udtryk i ekstremsport, en vild aften i byen, aktiviteter 
på kanten, såsom at køre ned ad trapper i en ind-
købsvogn fra Bilka eller i fankulturen i forbindelse 
med idræt eller musik. Det er selvfølgelig aktiviteter, 
som man kan se sig selv i, men det primære er, at 
der er tale om aktiviteter, hvor ’jeg kan mærke mig 
selv’.
De fleste unge kombinerer disse strategier. Ung-
domslivet leves i spændingen mellem tryghed og in-
tensitet!

IDRæT HANDLER OM RITUALER  
OG INTENSE OpLEvELSER
Som træner kan du tænke disse strategier ind i års-
planlægningen. Det betyder blandt andet:

•  At det skal være trygt og godt at komme til træ-
ning. Det handler f.eks. om faste  rammer omkring 
omklædning, træningsbaner, aftaler om hvem der 
gør hvad osv., og at der i forbindelse med kamp 
og konkurrencer er en række faste ritualer, som 
spillerne naturligt glider ind i. 

•  At det er dig – træneren – der leder træningen. 
Der er ikke så meget til diskussion, når I træner! 
Men bagefter evaluerer I sammen. Som træner 
skal du være opmærksom på, at de fleste af ung-

domsidrætsudøverne er veluddannede, har nogle 
sunde værdier og er vant til at blive behandlet på 
en ordentlig måde. De kan sagtens leve med, at en 
træner tager teten til træning og i kampsituatio-
nen, men det er ikke det samme, som at de også 
accepterer at blive talt ned til. Som udøver accep-
terer man, at der er situationer, hvor man bliver 
talt til, hvis der også er situationer, hvor man bliver 
talt med. 

•  At du er lydhør over for deres ønsker og idéer og 
dermed er åben for at give dem indflydelse på 
deres egen idræt. Det er ikke det samme, som at 
de til enhver tid skal have ørenlyd, og at du skal 
rette ind efter deres humør. Tværtimod er det et 
tegn til dem om, at du respekterer dem og tager 
dem seriøst. 

•  At du en gang imellem tager udøverne ud af deres 
komfortzone ved at træne på en anderledes måde 
– f.eks. spiller noget andet end basket, inviterer en 
gæstetræner fra en anden idrætsgren eller lader 
udøverne selv stå for træningen. Eller I kan tage til 
stævner i udlandet og lade spillerne stå for en del 
af plan  lægningen. Det er det ’anderledes’, som 
udøverne husker og som medvirker til at skabe 
’stammer’ – og det er vanskeligere at forlade en 
stamme end en idrætsforening! 

OvERvEj!
•  Genkender du det billede, der tegnes af ungdoms-

livet? – Eller oplever du, at dine udøvere er helt an-
derledes? Og hvis det er din oplevelse – hvad byg-
ger du så denne oplevelse på – viden eller fornem-
melser?

•  Ungdomslivet leves i spændingsfeltet mellem tryg-
hed og intensitet! Hvordan er balancen mellem 
tryghed, intensitet og ’det anderledes’ i din træ-
ning?

 Få Bogen hos diF 

 Bogen Bliv Klogere på de unge kan købes hos diF, pris 25 kr., eller den kan downloades  

 gratis som pdf.-fil på www.dif.dk. Find den under menupunktet ”uddannelse og vidensbank” og 

  klik her på ”udgivelser”. 



Colombia bliver i juli 2013 centrum for alverdens 
topatleter og heriblandt vil være verdens bedste 
compoundskytter. Først er der 3. afdeling af World 
Cuppen i byen Medellin, og ugen efter starter World 
Games 2013, hvor compound er på programmet 
med skiveskydning. Danmark har kvalificeret to plad-
ser, og de pladser er gået til Martin Damsbo og Ca-
milla Søemod. Dermed har Danmark også mulighe-
den for at stille med et mixhold – en disciplin som 
netop disse to skytter tidligere har lavet rigtig gode 
præstationer i.

World Games regnes som en pendant til de Olym-
piske Lege for de sportsgrene, der ikke figurerer i 
OL-programmet. Det er derfor en helt speciel ople-
velse, der venter de danske skytter. 

Martin Damsbo og Camilla Søemod kommer til at 
dyste mod et felt, der på mange måder er stærkere 
end et VM. Det er kun de allerbedste skytter fra de 
kvalificerede nationer, der kvalificerer sig til World 
Games, så skal vores skytter nå langt i turneringen, 
skal de slå topskytter på stribe. Kvalifikationen er for 
hovedparten af pladserne sket på baggrund af konti-
nentale mesterskaber og World Archerys verdens-

World gaMeS  
 2013 Cali
Den 9. udgave af World Games bliver afholdt i Santiago de Cali,  
Colombia den 25. juli – 4. august 2013. Det er første gang, at legene 
afholdes på det sydamerikanske kontinent. Danmark har kvalificeret to 
skytter i compound skiveskydning, og de regnes blandt favoritterne.
TEKST OG FOTO: ALLAN B. GRØNKJÆR

rangsliste. Således vandt Martin Damsbo en plads til 
Danmark ved at bliver nr. 2 til EM udendørs sidste år, 
mens Danmarks dameplads kom i hus på baggrund 
af Camilla Søemods placering på verdensranglisten 
per 31.12.2012.

Antallet af deltagende nationer har allerede nået 
86, og arrangørerne forventer, at tallet stiger, da de 
stadig venter på de sidste sportsgrene at afsløre nav-
nene på deres kvalificerede lande. Cirka 4.000 atle-
ter forventes at deltage, blandt hvilke 96 bueskytter 
fra 32 lande.

Sportsgrenene til World Games er for os danskere 
både kendte og ret ukendte. En af de mest bemær-
kelsesværdige er tovtrækning, som var en af de før-
ste OL-discipliner og var på OL-programmet frem til 
1920. Et fælles dansk-svensk hold vandt turneringen 
i 1900. Også nye sportsgrene som strandhåndbold 
og beach volley er med i World Games. Danmark 
stiller med hold i flere sportsgrene, blandt andet i 
orienteringsløb, hvor de danske kvindelige løbere 
regnes blandt favoritterne. Du kan læse meget mere 
om de forskellige sportsgrene på den officielle hjem-
meside, som er www.worldgames2013.com.co/en/. 

 Bueskydning  
 ved World games  

 Compound skiveskydning foregår den 27.-28. juli  

 Felt, recurve og barbue,  

 foregår den 30. juli – 1. august 

 Fakta om santiago de Cali  

 santiago de Cali, der blev grundlagt i 1536, er nu den tredje største colombianske by med cirka  

 2,3 millioner indbyggere. Byen anses som verdens salsahovedstad, og den har et af de mest  

 behagelige klimaer i landet. de vigtigste økonomiske aktiviteter i valle del Cauca-regionen,  

 hvoraf Cali er hovedstaden, findes i industrierne med sukkerrør og fra kaffe. handel og industri,  

 særligt medicinsk teknologi, er også en vigtig indtægtskilde.

CoMpound 
SkiveSkYdning
•  24 herrer og 24 damer deltager  

i compound skiveskydning.
•  Hvis én mand og én kvinde kvalificerer sig fra 

samme land, kan landet deltage i mixhold.
•  Skytterne skyder kvalifikation af 72 pile på 50 me-

ter på et skiveansigt med seks scoringsringe (10-5 
point). Hver pil ud af 5-punkts ring betragtes som 
en miss (0 point). Scoren er kumulativ. Nøjagtig 
som vi kender det fra World Archerys turneringer

•  På baggrund af kvalifikationen parres skytterne 
eller mixhold på et matchdiagram ud fra deres pla-
cering. Byes kan eventuelt blive tildelt.

•  I individuel skydning skyder skytterne matcher af 
15 pile med kumulativ score. Højeste samlede 
score vinder matchen. Ved pointlighed afgøres 
matchen med en shoot-off med en pil. Vinderen er 
den, der er tættest på midten.

•  Mixhold skyder matcher med 16 pile med kumu-
lativ score. Hver bueskytte skyder 8 pile. Højeste 
samlede score vinder matchen. Ved pointlighed af-
gøres matchen med en shoot-off  med to pile for 
den bedste kumulative score. Hvis begge hold har 
lige man ge points, er vinderen det hold, der er 
tættest på midten.

•  Der vil være medaljer til de tre bedste  
(i klasserne herre, dame og mixhold). 

FeltSkYdning
•  12 herrer og 12 damer deltager i hhv. recurve og 

barbue (4 individuelle kategorier, ingen hold).
•  Skytterne skyder på afmærkede (kendte) og umar-

kerede (ukendte) afstande, fra 5 til 60 meter  
– afhængigt af klassen. Mål er op ad bakke, ned 
ad bakke og med forskellige forhold, som tvinger 
skytterne til at tilpasse sig hvert skud.

•  Ansigter har seks scoringsringe (6 til 1 point).
•  Deltagerne skyder en runde på 24 umærkede mål 

den første dag og 24 markerede mål på anden 
dagen. De skyder tre pile per ansigt.

•  Kun de fire bedste bueskytter kvalificerer sig  
til semi finalerne og finalematcherne  
(guld- og bronzematcher).

•  Semifinalerne består af fire markerede ansigter, og 
finalematcherne består af fire forskelligt markerede 
ansigter. Den skytter, der er rangeret nr. 1, skyder 
mod nr. 4, og nr. 2 mod nr. 3. Vinderne af de to 
semifinaler skyder for guld, og de to øvrige skyder 
for bronze.

•  I tilfælde af pointlighed vil en enkelt pil for bedste 
score blive skudt. Hvis scoren er den samme for 
begge skytter, vil skytten med pilen nærmest mid-
ten vinde.

•  Skytterne har tre minutter til at skyde tre pile. Der 
vil være medaljer i de fire kategorier (recurve: herre 
og dame, barbue: herre og dame).
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Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592 
formand@bueskydningdanmark.dk

Næstformand 
Søren Holdt Jensen 
Tlf. 9832 2528 / 2215 2528 
viceformand@bueskydningdanmark.dk

økonomi 
Steen J. Jørgensen 
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@bueskydningdanmark.dk

Eliteansvarlig 
Klaus Lykkebæk 
Tlf. 2518 0306 
elite@bueskydningdanmark.dk

Breddeansvarlig 
Hans Lassen 
Tlf. 2460 9476 
bredde@bueskydningdanmark.dk 

Best.medlem 
Sanne Rahbek
Mølleager 124, 2640 Hedehusene
Tlf. 3060 3509
bestmedlem_sjaelland@bueskydningdanmark.dk

Best.medlem
Jan Jager
Tlf. 2167 2197 
bestmedlem_fyn@bueskydningdanmark.dk

Best.medlem 
Bjarne Strandby 
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 
bestmedlem_jylland@bueskydningdanmark.dk

UDvALG UNDER  
BUESKYDNING DANMARK
Dommerudvalgsformand
Jane Sigil
Tlf. 5598 4037 / 6080 0391
dommer@bueskydningdanmark.dk

Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 6618 8766
ao@bueskydningdanmark.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 8991 2010
lov@bueskydningdanmark.dk

StÆvnekalenderen    [klik ind på WWW.dBSF.dk og Få Flere detalJer]

Juni
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.  Lyngby Bueskydning Danmark Trin 2 trænerkursus
 8. Momhøj Naturcenter Herning Bskl. 3 D - AFLYST
 9.  Vejen Vejen Bskl 3D - 24 mål
 9. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA
 10.-16. Antalya, Tyrkiet WA WC2
 15.  Præstø Præstø Bskl. Gøngen Ungdomsstævne
 16.  Kalundborg Kalundborg Tømmerupjagten
 23.  Middelfart Middelfart Bskl. FM og FITA Runde
 29.-30.  Sandefjord, Norge Sandefjord Bueskytter Danage Archery Challenge

Juli
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
 27.-1.8.  Cali, Colombia IWGA World Games

auguSt
dato Sted arrangØr StÆvnetYpe 
 2.-11. Torino, Italien IMGA Worlds Masters Games
 3. Ulbølle Ulbølle FM 3D - og åbent stævne
 4. Middelfart Middelfart Bskl. Danage Cup - 70m stævne
 17.-18.  Præstø Præstø Bskl. Gøngen DM Ungdom 
 19.-25. Wroclaw, Polen WA WC4
 24.  Kongskilde v. Sorø Sorø Bskl. Bruttosamling - Non-Sight arche
 25. Ribe Ribe Bskl. 3D 
 27.-31. Terni, Italien WAE EM Felt 
 31.-1. 9. Aalborg Aalborg Bskl. DM Senior/Master 

BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE
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Tlf. 74 44 26 36 / Fax. 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk
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Yderligere oplysninger, se www.shop.danage.dk
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