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Oplevelser og læring

MARTIN DAMSBO TOG SØLV
VED WORLD CUP 1
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FOR 3D-STÆVNE I KOLDING
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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 oplevelser 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.
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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

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.

Fortsættes på side 6
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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.

– Det føles rigtig godt at være tilbage i finalen.
Sådan udtalte Martin Damsbo til World Archery, da
han havde slået verdensetteren Reo Wilde i semifinalen 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 internationale 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 stabilt 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 Tasmanien 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-
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den), Sergio Pagni (Europamester 2012) og Reo
Wilde (verdensranglisten nr. 1) for at nå finalen.
– Vi har mødt hinanden så mange gange. De vinder, jeg vinder. Så jeg er meget glad for, at det fungerede 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 landsholdstur 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 forsøger 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 indendørssæsonen 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 sæsonen, 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 decideret 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 arbejdede. 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 indgangsvinkel til bueskydning, fortæller Martin Damsbo 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 forhold 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 [Johannessen, der de sidste tre sæsoner har været med Martin
Damsbo i mange finaleskydninger internationalt,
red.]. Personer som dem kan supplere med konstruktiv 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.

7

Vellykket debut

Mål 8

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

Mange frivillige både medlemmer og deres familier
har bidraget til at stævnet lykkedes, og det er klubben 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. Arbejdsopgaverne 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.
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Alle medlemmer har benyttet sig af deres private
netværk til at indhente sponsorater i form af penge
og materialer. Blandt andet har Nykredit, Aco Engineering, 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 tilbagemelding på vores ansøgning. Endvidere har vi søgt
Bueskydning Danmark om tilskud til foreningens første 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 udfordring, 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.

Kontrol af bane

Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9

Sofie Witt Møller

St. Bededag samledes vi kl. 10 til udlægning af
banen, og der var dog også tid til at nyde et rundstykke. Medens nogle satte dyrene ud, var der andre,
som rejste telt og gjorde boden klar. Hen på eftermiddagen snuppede vi lige en sandwich, inden de
sidste dyr blev placeret. Toiletvognen var også ankommet 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 færdige 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 pladsen 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 Schmidt 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 morgenmad hjemmefra, så der blev lidt rundstykker i overskud, 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, fordi Bjarke Bengtson var ikke at finde på listen ved stævnestart, 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 velkommen og efter lidt praktisk information blev patruljerne 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.
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Halvleg. Tid til snak og lidt at spise

Sabina Holstein i nedadskud

Medens skytterne holdt pause, arbejdede Tage Kristensen, 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.
Denne opgave havde Kristian Hergott påtaget sig.
Medaljer og tak
Mens skytterne ventede på resultaterne og præmieoverrækkelse, var der atter gang i boden. I forbindelse med præmieoverrækkelsen havde vi dog et lille
kiks, da den ene seddel med resultater, ikke var kommet 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 mysteriet 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 Schmidt og Eva Kristensen), som vi fik lagt ud på Facebook på siderne ”3D Archery Denmark” og på ”Palnatoke Kolding”. Resultatliste blev også tjekket igennem 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 resultatlisten. Dette skulle dog gerne være rettet nu hos Bueskydning 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 tilmeldt 86. Det, synes vi, var helt utroligt og vil gerne
takke for den store opbakning, positive feedback og
mange dejlige hilsner på Facebook.
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Stephan Hansen
viste klassen

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

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

Stephan Hansen rider på en bølge af succesoplevelser 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 velfungerende 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.
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Træner og skytte arbejdede dog konstruktiv gennem 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 tilbage, 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 derfor kvalifikationen og tiden bagefter på at arbejde
med at acceptere nervøsiteten. Han er inde i en proces, hvor han skal finde de redskaber, der virker
bedst for ham, så han kan bruge nervøsiteten konstruktivt.
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.

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 negative. 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 fungerede:
– 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 skydning. 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 gennem tiden, er så dominerende, at de allerede kan
skyde sig til seniorpladser. Stor respekt for deres resultater.
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Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo &
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

Kan, vil og tør
Tekst: Per Bengtsson (oversættelse red.). Foto: Mikael Svahn, Sveriges Bueskytteforbund.

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.

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 hjælper 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

BALDUR’S ARCHERY

Ørbækvej 6
7330 Brande

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

Hovedgaden 17A
4140 Borup

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

April2013.indd 1

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

Tlf. 97 18 33 56

for flest optræderne på det svenske landshold, hvor en 17.-plads ved EM i 2010 er det bedste resultat.
20-03-2013 13:21:51
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Bliv klogere
på de unge

”At være unik og samtidig høre til – en introduktion til ungdomsog 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

– 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 kampen 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. Caroline 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 holde
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.
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I dette kapitel vil vi kort introducere til ungdomsprojektet i en tid, hvor ungdomslivet er blevet et
individuelt anliggende. Vi vil løbende give en række
bud på, hvordan man som træner kan skabe sammenhæng 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 forventninger til den enkelte unge omkring uddannelse,
arbejde, familieliv og livsstil. Livsprojektet for de fleste 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 stedet. Ungdomsprojektet er et individuelt anliggende.

Den enkelte skal gennem valg og fravalg 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, hvorvidt jeg oplever, 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 afprøve nye produkter, der måske kan medvirke til at
optimere og fylde ens liv med mening. Forbrugermentaliteten bliver en væsentlig tilgang til tilværelsen. 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 konsekvenser for unge og deres engagement i den organiserede 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:
• S ynes jeg stadigvæk, det er sjovt at dyrke idræt i
en forening? ’Sjovt’ dækker over totaloplevelsen
af træning, kampe, trænere, udenlandsture, sammenholdet på holdet, klubfester mv.
• E r det spændende? Begrebet ’spændende’ handler
her om seriøsitet og progression.
•O
 plever jeg, at jeg bliver behandlet ordentligt, når
det gælder niveauet på trænere, faciliteter, træningstider, og oplever jeg, at der ’bygges ovenpå’
i træningen?
•G
 iver fællesskabet omkring min idræt mening? Specielt i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, 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.
•G
 iver trænere og ledere mening? Møder jeg trænere som er fagligt dygtige og som også har noget

andet at spille ind med end blot det, at vi er sammen 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 spændende. 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.
•H
 ar du tænkt over, at du måske er den eneste
voksne, 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 udvikler 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 strategierne 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 kontrollerbare og overskuelige: Familie, venner, kroppen,
uddannelse, 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 chancen for at lykkes er størst. Det betyder ikke, at unge
ignorerer de store samfundsspørgsmål eller ikke beFortsættes på side 18
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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”.
På fotoet er det Favrskov langbueskytten
Emil Iversen, som vandt både JM og DM i 2012
samt Danish Open i både 2012 og 2013.

Fortsat fra side 17
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 indflydelse.
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 forventninger, 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 indkøbsvogn 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. Ungdomslivet leves i spændingen mellem tryghed og intensitet!
Idræt handler om ritualer
og intense oplevelser
Som træner kan du tænke disse strategier ind i årsplanlægningen. Det betyder blandt andet:
•A
 t det skal være trygt og godt at komme til træning. 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.
•A
 t 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-
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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 kampsituationen, men det er ikke det samme, som at de også
accepterer at blive talt ned til. Som udøver accepterer man, at der er situationer, hvor man bliver
talt til, hvis der også er situationer, hvor man bliver
talt med.
•A
 t 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.
•A
 t 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 planlægningen. 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 ungdomslivet? – Eller oplever du, at dine udøvere er helt anderledes? Og hvis det er din oplevelse – hvad bygger du så denne oplevelse på – viden eller fornemmelser?
•U
 ngdomslivet leves i spændingsfeltet mellem tryghed og intensitet! Hvordan er balancen mellem
tryghed, intensitet og ’det anderledes’ i din træning?

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 første 20 mål ser de resultaterne på PC skærme efterhånden som de afleverer skydekortene, og resultaterne vises løbende for hver klasse med skytterne vist
i rækkefølge i forhold til deres points. Sådan vises
slutresultatet også midt på eftermiddagen efterhånden som skytterne afleverer skydekortene.
Der er 2 x 20 mål, og det giver plads til 120 skytter, så også skytter fra Fyn og Sjælland er meget velkomne. Skytter fra Jylland vinder medaljer fra Bueskydning Danmark, og klassevindere fra Fyn og Sjælland kan vinde gavekort, der kan bruges til nethandel hos Pamhule Jagt & Fiskeri.

Skytter kan overnatte i det komfortable FDF hus
fra lørdag til søndag for 50 kr.
I FDF huset er der også fremragende køkkenfaciliteter, som nogle af vores medlemmer bruger til at vi
kan tilbyde forplejning i gourmet klassen – for eksempel 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 informationer med mange fotos på facebook siden – Favrskov
Bueskytter.

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 - ClassScore
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
Dette er et opdigtet eksempel på visningen af skytternes points, der vises på PC skærme
umiddelbart efter afleveringen af skydekortet
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World Games

2013 Cali

Bueskydning
ved World Games
Compound skiveskydning foregår den 27.-28. juli
Felt, recurve og barbue,

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.

foregår den 30. juli – 1. august

Tekst og foto: Allan B. Grønkjær

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 pladser, og de pladser er gået til Martin Damsbo og Camilla Søemod. Dermed har Danmark også muligheden 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 Olympiske Lege for de sportsgrene, der ikke figurerer i
OL-programmet. Det er derfor en helt speciel oplevelse, 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 kontinentale mesterskaber og World Archerys verdens-

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 navnene på deres kvalificerede lande. Cirka 4.000 atleter 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 bemærkelsesværdige er tovtrækning, som var en af de første 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 hjemmeside, som er www.worldgames2013.com.co/en/.

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,

Compound
skiveskydning
•2
 4 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 placering. 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 afgøres matchen med en shoot-off med to pile for
den bedste kumulative score. Hvis begge hold har
lige mange 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
•1
 2 herrer og 12 damer deltager i hhv. recurve og
barbue (4 individuelle kategorier, ingen hold).
• Skytterne skyder på afmærkede (kendte) og umarkerede (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 semifinalerne 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 midten 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).

særligt medicinsk teknologi, er også en vigtig indtægtskilde.
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STÆVNEkalenderen

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

JUNI

DATO	STED	ARRANGØR	
1.
2.
8.
8.
9.
9.
10.-16.
15.
16.
23.
29.-30.

Mølleholmen, Taastrup
Nykøbing F
Lyngby
Momhøj Naturcenter
Vejen
Idrætscenter Vest, Holstebro
Antalya, Tyrkiet
Præstø
Kalundborg
Middelfart
Sandefjord, Norge

TIK
Nykøbing F. Bskl.
Bueskydning Danmark
Herning Bskl.
Vejen Bskl
Holstebro Bsk.
WA
Præstø Bskl. Gøngen
Kalundborg
Middelfart Bskl.
Sandefjord Bueskytter

JULI

DATO	STED	ARRANGØR	
5.-7.
10.-14.
15. -20.
15.-21.
27.-1.8.

Finland
Håstrup, Fyn
Bukarest, Rumænien
Medellin, Colombia
Cali, Colombia

Finland
Broby/Holsterbro
WAE
WA
IWGA

AUGUST

DATO	STED	ARRANGØR	
2.-11.
3.
4.
17.-18.
19.-25.
24.
25.
27.-31.
31.-1. 9.

Torino, Italien
Ulbølle
Middelfart
Præstø
Wroclaw, Polen
Kongskilde v. Sorø
Ribe
Terni, Italien
Aalborg

IMGA
Ulbølle
Middelfart Bskl.
Præstø Bskl. Gøngen
WA
Sorø Bskl.
Ribe Bskl.
WAE
Aalborg Bskl.

STÆVNETYPE
Maj Pokalen - FITA + 2*50m Comp.
3 D - 30 mål
Trin 2 trænerkursus
3 D - AFLYST
3D - 24 mål
FITA
WC2
Ungdomsstævne
Tømmerupjagten
FM og FITA Runde
Danage Archery Challenge

STÆVNETYPE
NUM 2013
Sommerlejr 2013
JC2
WC3
World Games

STÆVNETYPE
Worlds Masters Games
FM 3D - og åbent stævne
Danage Cup - 70m stævne
DM Ungdom
WC4
Bruttosamling - Non-Sight arche
3D
EM Felt
DM Senior/Master

Bueskydning Danmarks
BESTYRELSE
Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592
formand@bueskydningdanmark.dk

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

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

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

Økonomi
Steen J. Jørgensen
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@bueskydningdanmark.dk
Eliteansvarlig
Klaus Lykkebæk
Tlf. 2518 0306
elite@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
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Tlf. 74 44 26 36 / Fax. 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

SPECIELLE SKYDEMÅTTER
– det er også DANAGE
Yderligere oplysninger, se www.shop.danage.dk

