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Det har været en fabelagtig dansk sommer. Både
vejrmæssigt og for bueskydning har sommeren
været noget nær så god, som man kun tør håbe
på. Danske skytter, ledere og frivillige har på bedste vis vist det danske flag frem, og de har bragt
store glæder til dem selv og os andre. I dette
nummer af BUESKYDNING kan du læse mere om
nogle af præstationerne, nærmere betegnet fra
NUM 2013 og World Games.
Du kan også læse om, hvordan det danske herrelandshold i håndbold tog bueskydning ind på
deres træningslejr, og du kan – måske – blive klogere på, hvorfor Danage Cup kører, som den gør.
Ikke mindst kan du også finde inspiration til,
hvordan du selv kan komme i gang med at bygge
din egen bue.
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Rejsebrev
– World Games 2013

I slutningen af juli deltog de danske compound skytter Camilla Søemod
og Martin Damsbo samt holdleder Torben Johannessen i World Games
i Cali, Colombia. Det var en exceptionel oplevelse med sportslig succes
og samtidig en følelses af at være brikker i et uorganiseret brætspil.

World Games er en international sportsbegivenhed, der første gang blev afholdt i 1981. Den er forbeholdt
sportsgrene, der ikke indgår i de Olympiske Lege.
Ved dette World Games, der afholdes i Santiago de Cali (Cali) i det vestlige Colombia, er der ca. 6000
atleter, 3500 frivillige hjælpere og ca. 3000 politi og sikkerhedsfolk tilknyttet. Foto: Dubravko Buden.

Tekst: Martin Damsbo.

Alt i alt har det været en kæmpe oplevelse at deltage i World Games (compound OL), både på godt og
på ondt.
Man hører så tit, at hvis man ikke har noget godt
at sige, så skal man ikke sige noget. Men hvis det
var tilfældet, så ville det blive nogle ekstrem korte
beskrivelser fra Cali i Colombia, så derfor prøver vi
alligevel.
Hotellet var et af de mest interessante hoteller, vi
har boet på i vores bueskydningskarriere. Der var in
gen, der talte engelsk, så check in var en udfordring.
Da vi endelig kom igennem den del, fik vi vores værelser. De var dejligt store, men der var ingen vinduer. Værelserne lå i midten af bygningen, og der var
derfor heller ingen flugtveje. Det var en meget speciel følelse at være ”lukket inde” på ens eget værelse uden at kunne lukke dagslys ind.
Hotellet var så specielt, at hele det Italienske hold
valgte at flytte hotel efter kun en nat. Og vi var man
ge andre, der gerne ville følge med. Desværre var alt
i hele byen booket på grund af World Games, så vi
måtte blive og kæmpe videre mod kakerlakkerne,
der dukkede op på værelserne, og de spansktalende
hotelbestyrere.
Uorganiserede lege
Desværre var hele World Games præget af megen
forvirring og ekstrem dårlig ledelse. Hvis det ikke
havde været for World Archery, så havde det set
sølle ud for bueskydning i Cali. World Archerys folk
var egentlig kun taget op for at hjælpe lidt til, men
de endte med at overtage al styring for, at vi kunne
få gang i lidt bueskydning. Arrangørerne havde desværre ikke styr på noget som helst. Selvom det for
eksempel var omkring 32 grader på træningsdagen,
så havde de ikke sørget for vand til skytterne. Da
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World Archerys folk havde fået alt stillet op og testet
lyd- og tidssystem af på træningsdagen og forladt
banen sent om aftenen, da alt virkede, så kom de
næste dag – til deres store overraskelse – til en bane,
hvor alt var pakket sammen af arrangørerne, hvorfor
de måtte starte forfra igen, dog med den udfordring,
at nu manglede der pludselig en adapter og et kabel.
En ting, vi har lært, er, at tidsskemaer er som en
by i Rusland. Der var på intet tidspunkt, at vi havde
en busplan eller stævneprogram dagen før. Tidsplanerne kom oftest efter midnat. Og selvom der var
det program, så blev det aldrig fulgt, så busserne
kørte kl. 7-7.30 – eller deromkring. Det var typisk
meldingen fra arrangørerne, hvorefter bussen så
først kørte kl. 8. Nogle dage brugte vi over 3,5 timer
i bussen med alt venten, transport til og fra bane og
frokost m.m. Det var ikke så nemt at arbejde med.
I alt det kaos skal vi jo se positivt på det, og heldigvis blev vores skydning til noget. Rygterne gik på,
at der var tre andre sportsgrene, der var blevet aflyst,
selvom atleterne var ankommet, en af dem var en
trampolindisciplin. Her havde arrangørerne ikke sørget for, at der var højt nok til loftet i den hal, der var
blevet booket til det. Hjælperne til bueskydning var
meget hjælpsomme og gjorde, hvad de kunne for, at
vores ophold skulle blive så godt som muligt. Sikkerhedsfolkene var ligeledes hele tiden til stede, faktisk
så var de næsten for hjælpsomme. En motorcykelbetjent kendte for eksempel lige en smutvej, da han en
dag viste bussen til hotellet, hvilket resulterede i, at
bussen skulle under en bro, som så ikke lige var høj
nok, og der sad vi så fast. Heldigvis uden nogle personlige skader, og vi kom vi godt til hotellet efter
noget ventetid.

Det danske bueskyttehold sammen med tre danske ju jitsu-kæmpere ved åbningsceremonien.
Ju jitsu-kæmperne vandt senere alle tre guld ved World Games.

Fortsættes på side 6
Holdleder Torben Johannessen. Foto: Dubravko Buden
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Folkemængden foran stadion, hvor åbningsceremonien blev holdt. Foto: Dubravko Buden.

Fortsat fra side 4

Alle de gode ting
Midt i alt kaos skulle der også være åbningsceremoni. Det var en oplevelse, som kun OL-deltagere har
prøvet større. Alle lande og sportsgrene blev samlet
foran hovedstadion, og det tog cirka fire timer at få
alle atleter på plads og klar. Omkring stadion på
vores vej ind til selve ceremonien stod der flere tusinde lokale klar med kamera og klappede og heppede,
imens de ventede på at kunne komme ind på stadion. Her mødte vi de øvrige danskere, der var ankommet til World Games. Det var fire ju jitsu-kæmpere,
som skulle i ilden den 1. august. Og hvis vi troede, vi
havde været uheldige med hotel, så trumfede de
med mange længder. De havde ikke engang et hotel,
da de ankom til Cali. Derudover var det en god oplevelse at dele erfaringer med dem, og det var sjovt at
høre, hvordan andre små sportsgrene gør tingene og
se alle lighederne og de små forskelligheder i de forskellige sportsgrene.
Endelig var ventetiden slut, og vi begyndte at bevæge os mod stadion og selve indmarchen. De lokale stod som sild i tønder for at få et glimt af atleterne på vej mod stadion. Nogle atleter lavede små opvisninger for tilskuerne: Et par dansere fra Chile og
Italien havde en lille dyst, en amerikansk og russisk
sumo-bryder smed trøjen og viste skræmmende teknikker. Vi blev ført ind under stadion og kunne høre,
hvordan larmen kom nærmere og nærmere, og til
sidst blev vi så sendt ind på stadion. Da vi først trådte ind på banen og mærkede suset fra 40.000 tilskuere, rejste hårene i nakken sig. Det var fedt at høre
et helt udsolgt stadion gå amok, da Danmark blev
nævnt. Det kan slet ikke beskrives, hvilken følelse
det var at gå en omgang på stadion og se så mange
glade og feststemte mennesker. Men det var dog
intet i sammenligning med, da Colombia trådte ind
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på stadion. De colombianske atleter fik stadion til at
lette. Resten af åbningsceremonien var efterfulgt af
en masse flot show med akrobatik, dans og afsluttende med kæmpe fyrværkeri.
Sølv til Camilla
På trods af besvær med transport til og fra banen,
manglende mad m.m., så havde vi igen gode resultater med hjem.
Camilla Søemod skød igen et super stævne og
vandt som en af de første compound skytter i verden
en World Games sølvmedalje. Efter at havde slået
kroaten Ivana buden i semifinalen, blev Camilla desværre stoppet af Erika Jones fra USA i guldfinalen.
Martin Damsbo måtte se sig slået af Reo Wilde i
¼-finalen. Camilla og Martin nåede til bronze matchen i mix team men måtte ”nøjes” med en 4. plads
efter at havde tabt mod Tyskland.

Det fælles frokosttelt ved World Games. Foto: Martin Damsbo.

Hjemrejsen
Som prikken over i’et, måtte vi have meget tålmodighed med at finde ud af, hvornår vi blev afhentet
på hotellet for at tage til lufthavnen, da vi skulle rej
se til Danmark. Først kl. 1 samme nat fik vi vores
busafgang kl 5.20 at vide. Og så blev da vi også
hentet kun 15 minutter forsinket af bussen. Vi nåede
heldigvis flyet og check in uden de store problemer
for en gangs skyld.
Vi nåede Kastrup efter 32 timers rejse, og kun en
af vores seks kufferter kom frem. Derfor manglede vi
to buetasker og tre tøjkufferter, hvoraf den ene kun
ne spores til Armenien – bare bagagen dog kunne få
bonus miles. Nu håber vi, vores udstyr kommer inden
Danage Cup i weekenden (den 4. august. Bagagen
nåede lige netop frem, da skytterne fik deres kufferter den 2. august hen på eftermiddagen, red.).
Folklore og en World Games maskot. Foto: Martin Damsbo.
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være tungt og hårdt for at få en bue, der er stabil i
skuddet og skøn at spænde. Desuden er dimen
sionerne ikke så store, og derfor er holdbarheden
vigtig. Udover det er æstetik vigtig, siger Heikki.
Det skal være smukt.

– I dette håndtag udefra og ind mod midten er
det: Spids-løn - palisander – spids-løn - rødfarvet

Har du gode råd til dem, der ønsker at
bygge buer?
– På min amerikanske leverandørs hjemmeside er
der masser af oplysninger, tegninger, videoer og så
videre, som man helt sikkert bør tage et kig på. Det
er i hvert fald meget bedre end at gætte sig frem,
mener Heikki Rousu.

Sådan bygger du en

langbue

Heikki Rousu er født Tornedalen i Finland. Han skød meget med bue
som barn, men det var ikke før i midten af 2000’erne, at han tog
kontakten med sporten op igen. I dag og 200 langbuer senere
fortæller Heikki Rousu lidt om sig selv og kunsten at bygge buer.
Tekst: Mikael Svahn. Foto: Heikki Rousu
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– Da jeg var lille, skød jeg med bue det meste af
tiden, begynder Heikki.
– Men så var der en lang pause indtil for omkring
otte år siden. Jeg købte en recurvebue, som jeg skød
en sæson med, men så blev jeg inspireret af Raimond
Sjö, som er en god langbueskytte i min klub.
– Resultatet var, at jeg begyndte at bygge langbuer i stedet for at købe en til at begynde at skyde
med. Jeg har altid kunne lide at gøre ting selv, siger
Heikki. Sagen er, at jeg har bygget guitarer i 20 år,
og det udgør stadig størstedelen af mit
 byggearbejde. I dag laver jeg nok 15-20 buer og 10-20 guitarer
om året. Det er temmelig meget lige, siger Heikki.

sin bue eller guitar for den sags skyld. For nogle bliver det næsten den kæreste ting, de ejer.

Hvad er det, der appellerer til dig?
– Jeg kan lide denne her lidt lille friere skydning,
som det er med den langbue. Desuden er det følelsen af at lave ting til folk, der virkelig sætter pris på

Kan du fortælle os om de forskellige
typer af træ?
– Til benene er det udelukkende løvtræ på grund
af dets fine kvaliteter. Til håndsektionen skal det

Er du selvlært buebygger?
– Ja, men jeg fik en masse hjælp af Rolf Eklund
(tidligere svensk landsholdsskytte med recurve og senere buebygger, red.) i starten, siger Heikki. Det har
været til en stor hjælp. Man skal være opmærksom
på, hvordan forskellige materialer fungerer, og hvilke
funktioner de har, siger Heikki. Det her med den
rette form for lim er helt afgørende. Jeg køber det
fra samme amerikanske leverandør, som jeg køber
glasfiber hos – firmaet hedder Bingham.

Konstruktionen
– Jeg fik en ordre fra den nyudnævnte svenske
mester i langbue. ”Jeg vil have en stærkere bue med
en mere lige pilbane”, fortalte han til Heikki Rousu,
og sådan her gik det til ...
– Via e-mail med skitser på håndsektionens form
og dimensioner kom vi op med et passende design.
Det vigtigste er vinklen af håndsektionen.

Jeg bygger
alt fra helt lige greb til greb, der er kopieret fra recurvebuer. Den mest almindelige er, hvad jeg kalder
mellemgreb og det er det, der vil være på denne bue.
– Hvis jeg selv skal bestemme, vil grebet være
fladt, hvor hånden ligger i optrækket. Jeg mener, det

giver den bedste støtte. Mange sætter pris på den
form, mens andre ønsker en rundere form, men alt
dette bliver aftalt inden, byggeriet af buen begynder.
Buen er bestilt til omkring 50 pund med 28 tommer
træklænge og 68 tommer lang. Det er min mest almindelige længde på langbuer. Det er muligt at
bygge med næsten den samme model fra 66 til 70
tommer.
– Modellen er en deflex / refleks langbue. Det er
min klart mest almindelige model, og den har alt,
hvad en langbue skal have. Jeg har andre modeller
også endda helt lige buer med eller uden sigtevindue.
– For det meste bruger jeg palisander til håndsektionen. På engelsk kaldes det rosewood – det er
stærkt, flot og tungt.
– Alle håndtag limes i flere lag. Dette giver en
mere stabil og stærkere håndsektion end et helt
stykke træ. Det anvender jeg aldrig. For det meste er
det to, tre eller fire liggende lag i træ. I denne bue
bliver det dog anderledes.
– Der vil være flere lag af træ af forskellig slags.
Ikke liggende men stående materiale. Dette mest for
at få skønheden frem. På denne måde med flere lag
stående materialet bliver håndsektionen muligvis
endnu stivere.
– De forskellige trælag limes sammen med trælim
beregnet til bådebygning og andre udendørs konstruktioner. De forskellige træsorter er nøje udvalgt
for at opnå det ønskede æstetiske udtryk. Tykkelserne på træmaterialet er beregnet for at få linjerne
helt rigtige.

tynde lønfaner i midten. Spids-løn er meget smukt
og kaldes fugleøje løn. Det har masser af mønstre og
mørkere prikker, der fremtræder som øjne i træet,
deraf navnet.
– Alle trædele limes nu sammen. Når limen hærder, formes bagsiden af håndsektionen,

så den passer godt til byggeformen.
– Derefter saves grundformerne ud med båndsav.
Da jeg kender alle mål, saver jeg tæt på slutresultatet allerede her. Selv sigtevinduet tages ud på dette
stadium.
Benene
Benenes total tykkelse beregnes omhyggeligt. Nogle
få 1/10 mm betyder en stor forskel på buens styrke.
Fra begyndelsen af min

buebygning var det mere
gætteri og derefter fik resultaterne lov at vise, hvad
der var rigtigt og forkert. I dag, efter næsten 200
buer, ved jeg helt præcist, hvor tykke benene bør
laves for at få den ønskede styrke og bredde. Trævalg, form og glasfiber påvirker dimensionen. Kulfiber / carbon eller intet ændrer ikke tykkelsesdimensioner radikalt.
– Til denne bue vil det være et lag kulfiber nær
ryggen. Jeg har prøvet flere variationer af kulfiber
ben. I dag er det et tyndere lag af glasfiber yderst
ovenpå kulfiberen i ryggen.
– Kulfiber giver lettere og tyndere ben. Cirka
20% tyndere end når der kun anvendes træ og glasfiber.
– Problemet med kulfiber er stivheden og slagstyrken. Hårdt og meget skrøbeligt, og derfor har
min nye model et glasfiber yderst som beskyttelse.
Materialekendskab er afgørende for at bygge gode
holdbare ben.
– Jeg køber glasfibermateriale fra en grossist i
USA. Virksomheden, som fremstiller glasfiber, hedder
Gordon Composites. Det er kvalitet, som jeg kan
Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9
stole på. Egenskaberne i glasfiberen bestemmer
meget af buens ydeevne, og hvordan det skal bygges. Selv den kulfiber, jeg bruger, er fra samme producent. Det er primært beregnet til flyproduktion,
men buegrossisten køber materialer ind til pilefremstilling.

træ og glasfiber. Hvis det bliver for skørt, fungerer
det ikke.
– Mængden af lim
 vejes af og distribueres med
plastikskraber på alle overflader. Buens samtlige dele
limes nu på samme tid.

– Flade fordybninger saves og files frem til strengen og buen kan prøves for første gang.
– Buens styrke måles med buevægt, og håndsektionen fikseres derefter i en skruestik, 28”fra ryg
siden til strengen. Benenes kanter kan nu, hvis det er
nødvendigt, afrundes både for at opnå den ønskede
styrke og for at balancere buens indre styrke. Det
øverste ben har jeg allerede i fremstillingen af materialetykkelsen gjort lidt svagere end den nedre. Jeg
sliber og former nu for at få en tiller på 5-6 mm.
Dette måles til strengen, når buen har en strenghøjde på omkring 19 cm. Også formen på buen

forskellige steder i optræk kontrolleres.
– Nu følger prøveskud. Det vigtigste for mig her
er at finde balance i buen og grebet.

– Så støbes håndtag med rasp, fil og sandpapir.
Hele buen slibes derefter med sandpapir på 600
korn før lakeringen begynder. Her anvender jeg en
2-komponentlak til både træ og plast. Jeg sprøjter
buen en gang dagligt over fem dage, og jeg mellemsliber før hver lakering. Derefter får lakken lov at
hærde i mindst fem dage. Derefter slibes med sandpapir og ståluld før polering med forskellige grader
af kornstørrelse. Læderstykker limes derefter på pilehylden og i sigtevinduet. Så jeg laver en streng af, i
de fleste tilfælde, Fast Flight tråd.
– Nu er det buen klar til levering.

Artiklen er bragt i samarbejde med Svenska Bågskytteforbundets tidskrift Bågskytten.
Flere informationer kan fås på www.långbåge.se og
www.binghamprojects.com

– Til benene bruger jeg flere forskellige typer af
træ. Ask, elm, birk, spids-løn og en række tropiske
træsorter.
– Tynde ribber saves, høvlet og slibes frem. Det er
vigtigt med et fuldstændigt fejlfrit materiale.
– Ingen revner, vridninger eller knaster. Alle træstykker testes, før de bruges. Man er nødt til at være
opmærksom på forvrængning. Nogle træstykker vil
vride sig, når de bukkes. En af trælameller / laminatet er tykkere i midten af buen

og tyndere mod enderne. Dette forbedrer benenes bevægelse og buens
kast. Spide, tyndet toppe på benene mindsker tydeligt buens rekyl.
– Materialet til benene er nu klar til limning. Alle
dele, selv håndsektionen har nu den samme bredde 38 mm. Regnet fra ryggen er der følgende materiale
i denne 50 pund langbue: Sort glasfiber - carbon –
spids-løn –greb - rød glasfiber – spids-løn - sort glasfiber.
– Lige så vigtigt som materialet i benene er limen,
og hvor godt limningen lykkes. Jeg bruger en epoxy
lim, der er designet til buer. Det bør være i stand til
at bøje tusindvis af gange uden at miste grebet om
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– Materialet tapes fast til den nederste byggeform. Indpakket i plastik for at forhindre limen i at
trænge ud og ødelægge formen. Buebenen former
sig nu til den nedre byggeform. Siden kommer der
en øvre byggeform og mellem disse lægges en oppustet slange. Slangen skaber et hårdt og udlignede
tryk under limningen af benene.
– Når alt er på plads kommer det i en speciel ovn,
hvor limen får lov at hærde i fire timer ved omkring
75 graders varme. Varmekilden til ovnen er er byggelamper, og temperaturen styres af en termostat.
– Nu følger en spændende ventetid. Bliver alt rigtigt. Kan buen blive for stærk? For svag?
– Hvis det for mig er nye materialer, eller der er
andre ændringer i strukturen, så det kan kræve flere
forsøg for at få skabt for eksempel en ny model, en
anden længde længde m.m. Når buen kommer ud
af ovnen, er epoxy limen hærdet. Så fjernes tape og
plastik.
– Benene er på fuld bredde - 38 mm, og jeg
måler så deres styrke, form, bøjning og så videre.
Derefter markeres centerlinjen med nøjagtighed
inden buebenene tilspidsende form saves ud på
båndsav.

– Når der er skudt 100 prøvepile, er det tid til at
lime nocker på. Til dette bruger jeg nu et meget
holdbart og modstandsdygtigt materiale. Der er en
plade, som består af linnetråd og epoxylim. Dette
materiale har jeg aldrig fået en eneste sprække i. På
håndsektionens bagside limes derefter en træplade.
Det er for skønhedens skyld og for ikke at få en plastikfornemmelse i hånden.
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Martin Damsbo, TIK, Stephan Hansen, Nykøbing Falster og Patrick Laursen, Midtfyn satte Europarekord ved
World Cup 2 i Tyrkiet i juni i år, da de i finaleskydningen for hold skød 237 points. Foto: World Archery/
Dean Alberga

I DERES KADETTID UDGJORDE NIKLAS FRIESE, NORDKYSTEN, STEPHAN HANSEN, NYKØBING OG SIMON MIKKELSEN, LYNGBY,
et frygtindgydende hold. De satte for eksempel en europarekord på FITA-runden med 4100 points i 2009.
Billedet er fra 2010, hvor de samme skytter dominerede EM for ungdom i Tyskland. Ved deres side står
Martin Damsbo, der på det tidspunkt fungerede som ungdomslandstræner. Foto: Knud Christensen, Lyngby.

Senior Compound	Point	Afstand	Dato

Herre				

Europa- og
verdensrekorder
sat af danske
skytter
Dan Hansen, Nykøbing Falster Bueskyttelaug, har udarbejdet en oversigt
over de rekorder, som danske skytter er indehavere af. BUESKYDNING
bringer stolt oversigten videre til vores læsere.

ER
ER

Junior Compound				

Herre				

VR
VR
ER

Individuel				
Stephan Hansen
712
50m/80/72
23.6.2013
Nicklas
587
Inde
13.11.2010
Hold 				
Andreas
4115
FITA
5.5.2009

	Dame				
VR
VR

Individuel				
Sarah
691
50m/80/72
22.4.2012
Mix hold				
Sarah
158
50m/80/16
6.7.2012

Cadet Compound				

Herre				

VR
ER
VR

Individuel				
Nicklas
587
Inde
13.11.2010
Hold 				
Simon
4100
FITA
7.7.2009
Simon
231
50m/80/24
23.8.2011

	Dame				
VR
VR
VR
ER
VR
VR
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Individuel				
Stephan Hansen
712
50m/80/72
23.6.2013
Hold 				
Martin
237
50m/80/24
24.5.2013

Individuel				
Sarah
691
50m/80/72
22.4.2012
Sarah
1412
FITA
24.6.2012
Sarah
350
60m/122/36
24.6.2012
Sarah
354
50m/122/36
24.6.2012
Hold 				
Sarah
1970
50m/80/216
20.6.2011
Mix hold				
Sarah
158
50m/80/16
6.7.2012
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Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo &
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

MATHEWS APEX & PSE DOMINATOR
Deres sejsrækker er imponerende, deres udstyr det bedste der fås.
Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.

Vil du
være
på hold
med os?

Vi leder efter de nye
Samarbejdspartnere
og Sponsorer!

Bueskydning Danmark søger samarbejdspartnere og sponsorer, der vil være med til at styrke vores
landshold endnu mere. Kampen om medaljer bliver tættere og tættere i international bueskydning.
Det stopper os ikke:
• Vi vil kæmpe med de allerbedste skytter og nationer
• Vi vil bevare vores stærke placering i compound
• Vi vil udvikle vores recurveskytter til at kunne konkurrere
om internationale topplaceringer recurve
• Vi vil styrke vores muligheder for at være med blandt de bedste nationer for 3D-skytter

®

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

Store såvel som små aftaler har interesse, og er du interesseret i at støtte vores landshold,
så kontakt sportschef Allan B. Grønkjær eller bestyrelsesmedlem Jan Jager:

Tlf. 97 18 33 56

Allan B. Grønkjær: Tlf. 41813171. Mail: sportschef@bueskydningdanmark.dk
Jan Jager: Tlf. 21672197. Mail: bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk
20-03-2013 13:21:51

NUM 2013 i Finland
53 danske skytter tog i juli turen til Finland, hvor årets Nordiske
Mesterskab for Ungdom (NUM) blev afviklet. De fleste dage skytter
rejste i samlet flok med bus og færge.
Tekst og foto: Kirsten Thomsen, Aarhus Bueskyttelaug og koordinator for tilmelding af de
danske deltagere til NUM 2013

Danmark endte som nr. 1 og nr. 3 i cadet
holdskydning. Øverst på skamlen står Thomas
Weltz, Mikkel Thomsen og Aske Halskov. Sølv gik
til Finland, mens bronze gik til danskerne Jakob
Waaentz, Mathilde Tønder og Nicolai Carlé.
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Den 4. juli kl. 02.30 kørte bussen fra Aarhus mod
Kurrika med opsamling i Vejle, Nyborg og København. Stemningen i bussen var i top og første mål
var Stockholm, hvor færgen til Helsinki ventede. Vel
ankommet til Stockholm og ombord på færgen,
hvor alle havde kahytsplads, var der tid til at slappe
af. Der var råhygge ombord, alle gik rundt og småsnakkede, spillede kort etc., selv på gangen nede
ved kahytterne, blev der spillet kort.
Fredag formiddag ankom vi til Helsinki. Nu skulle
det sidste af busturen køres, og vi var fremme i Kurikka lige før kl. 16.00, hvor der var indkvartering på
det lokale gymnasium.
Resten af fredagen gik med træning på banen,
der lå cirka 500 m. fra indkvarteringen. Der var TK
fredag eftermiddag. Da vi jo havde erfarne folk med,
kunne de straks konstatere, at banerne var skæve.
Disse måtte arrangørerne have rettet op. Ikke et særligt godt tegn på et stort stævne, hvilket vi desværre
også måtte erfare senere.
Åbningen af stævnet tidligt lørdag morgen foregik
på finsk, hvilket var umuligt at forstå for andre end
finnerne, også selvom Troels Nyholt, Aarhus Bueskyttelaug, havde forsøgt at undervise alle i bussen ud i
det finske sprog. Dette til stor morskab for alle.
Langt om længe kom stævnet i gang, der skulle nu
skydes 2x36 pile, før der var frokost først på eftermiddagen. Frokosten skulle selvfølgelig indtages på
skolen, så alle skytterne måtte tage turen hen til skolen, spise frokost og gå tilbage til banen igen. Her
begyndte tiden allerede at skride.
Skytterne synes, det var underligt, at der til et
Nordisk Mesterskab kun var en uddannet dommer.
De øvrige i dommertøj, havde blot fået en bluse
trukket over hovedet og kendte ikke reglerne særlig

Compoundtrioen fra Aarhus Bueskyttelaug: Johanna Hornhaver, Eva Berg Søndergaard og Karla Rikhof.

godt. Hvilket også gav sig udslag i, at der gik koks i
det i forbindelse med holdskydningen. Der var ikke
baner nok til, at alle holdene kunne skyde. Og selvom det blev påpeget, at der var en måtte på 70m,
som kunne rykkes frem til 60m, var det ikke lige
noget, man gjorde, da måtten på 70m jo skulle bruges senere!
Som en af trænerne sagde:
– Det var først femte gang, starten gik, at holdskydningen gik rigtig i gang.
Der var også knas med holdsammensætningen, da
de finske arrangører ville have fire skydende skytter
på nogle af holdene. Dette medvirkede en protest,
nedlagt af det danske hold. Og inden der var fundet
en mindelig løsning, var der rent faktisk gået 1½
time. Det endte rent faktisk med, at selve stævnet
lørdag blev forsinket med ikke mindre end 3 timer,
således at de sidste skytter først var færdige kl.
21.00. De kunne nu endelig pakke sammen efter en
lang dag og gå tilbage til skolen i håbet om, at der
stadig var aftensmad. Og som en af skytterne senere
sagde:
– Jeg skal i hvert tilfælde ikke have suppe foreløbig.
Med forsinkelsen lørdag in mente fandt svenskerne, nordmændene og vi det nødvendigt at meddele
stævneledelsen, at de var nødt til at få stævnet afviklet tidsmæssigt søndag, da der var fly og færger,
der skulle nås. Alternativet ville jo så være, at der
kun ville være finner tilbage til medaljeoverrækkelsen.
En sjov oplevelse for de skytter og ledere, der
overnattede på skolen, var, at de blev låst inde kl.
23, ligesom lyset også blev slukket. Der var nu heller
ikke adgang til bad, men ”vagterne” havde end ikke
tjekket, om der skulle være nogle i bad, da de låste

af. Men heldigvis kunne de badene, der var låst inde,
selv komme ud. Vi har derfor konkluderet, at det er
derfor de finske skolebørn klarer sig så godt i skolen
– de bliver simpelthen låst inde.
Søndagen oprandt og skulle vise sig at være end
nu en meget varm og solrig dag omkring 31 grader.
Afviklingen af finalerne syntes også at smuldre, men
arrangørerne fik dog rettet op på det, således at stæv
net trods mange vanskeligheder sluttede retmæssigt.
Medaljeoverrækkelsen forløb næsten uden problemer, men pludselig opdagede stævneledelsen, at der
manglede medaljebånd, så der var nogle medaljetagere, som modtog medaljerne i nøglesnore.
De danske skytter klarede sig rigtig godt til NUM,
og Danmark blev nr. 1 på medaljeranglisten. Endvidere blev der sat ikke mindre end fem danske rekorder. Tre individuelle i henholdsvis mini barbue, mini
compound, kadet compound, samt kadet compound
runde 30 m hold og kadet compound team match
30 m. Et stort tillykke til alle.
Med et brugt stævne i baghånden, der trods forsinkelser m.v. havde været rigtig godt med en masse
gode oplevelser, kunne vi vende næsen hjemad.
Endnu en gang var der en fantastisk god stemning
blandt de skytter, der skulle med bussen hjem på
trods af endnu en lang køretur og sejllads.
Det var dejligt at opleve, at trænerne på tværs af
klubberne gav sig tid til at hjælpe og instruere skytterne, ligesom der virkelig var en oplevelse af sammenhold i den danske delegation. Det være sig skytter, trænere og forældre – vi var en samlet enhed og
ikke blot danske klubber til stævne.
Så en stor tak til alle de danske deltager for at
gøre turen og i det hele taget de Nordiske Mesterskaber for Ungdom til en fantastisk oplevelse.
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DANAGE CUP 2013
– et noget anderledes bueskyttestævne

Danage og Middelfart Bueskyttelaug afholdt den 4. august deres årlige
tilbagevendende DANAGE CUP, som var et velbesøgt stævne.
Erik Kornbek, Danage, fortæller her lidt om, hvordan stævnet fungerer,
og hvorfor stævnet ikke er helt, som de fleste andre stævner.
Tekst og foto: Erik Kornbek, Danage

Med en lille smule usikkerhed omkring hvilket år det
præcist var, at Middelfart Bueskyttelaug i samarbejde
med Danage besluttede at afholde DANAGE CUP,
var det i år 17. gang, at stævnet blev afholdt. Det er
et bueskyttestævne, der gennem årene har udviklet
sig fra at være et ”almindeligt” FITA-stævne, til det
der er i dag. Man vel roligt kan sige, det er ikke et
helt almindeligst stævne – eller, som skrevet, det er
”et noget anderledes bueskyttestævne”. Baggrunden for dette skal ses ud fra et ønske fra en del bueskytter og også fra dem, der står for stævnet: ”Der
skal ske lidt mere”.
Grunddelen vedrørende stævnet eller skydningen
er stadig de 2 x 70 meter. Der er dog ”indlagte spurter” i denne del, hvor det for eksempel er pengepræmier (kr. 50 – kr. 200), der kan vindes, når der
skal skydes en bestemt score. Det kan være alt fra
for eksempel 47 points til 60 points. På den måde
bliver der lagt ekstra pres på skytterne, hvis der for
eksempel skal skydes 60 points for compound – eller
55 points for recurve skytterne. Den største ændring,
som jeg vil kalde en virkelig fornyelse, er dog den
måde finalerne afholdes på. Her har vi nu i nogle år
anvendt det system, der er udviklet af Henrik Rasmussen fra Nordkysten – med Jens Fudge som den
aktive m.h.t. at få det til at ”køre”, som det skal. Et

Øverst:
55 points eller flere var udfordringen, og her var der fire herre
recurve skytter, der klarede kravet
og derfor shoot off, hvor Steffen
Thorkildsen (i midten) skød en 10’er
– som den eneste. Han fik dermed
pengepræmien. Bjarne Laursen,
Martin Laursen og Daniel Jensen fik
en kold is som trøstepræmie. Preben
Flemmer var den glade giver.
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system, hvor alle skytter forbliver aktive, indtil den
sidste finale er afviklet. Der er nogle skytter, der
synes, systemet er lidt kompliceret, men man finder
hurtigt ud af, at der ikke er noget problem. Man finder hurtigt banen, man skal skyde på – og mod
hvem – det er bare et genialt system. Nu er det ikke
sådan, at vi (Middelfart Bueskyttelaug og Danage)
har tænkt at stoppe her og sige: ”Nu er alt som det
skal være” – vi vil stadig være kreative og finde på
endnu bedre måder at afvikle stævnet på – og vil
som noget af det første vurdere, om afviklingen af
diverse finaler kan foregå på en endnu bedre måde og dermed også hurtigere.
Det skal lige med i det med ”et noget anderledes
bueskyttestævne”: Der blev som afslutning trukket
lod om 2 x kr. 500 – hvor alle, der deltog i finaleskydningen, kunne vinde. Med disse 2 x kr. 500 blev
der i alt uddelt ca. kr. 16.000 til diverse præmier
m.m.
Det var i øvrigt første gang, at jeg ikke selv deltog
i stævnet – det vil dog ikke gentage sig. Jeg er atter
med i 2014 og regner med at se endnu flere skytter
til DANAGE CUP 2014. Vi ses – alle er velkomne. Til
sidst, en stor tak til Middelfart Bueskyttelaug for,
som altid, et godt samarbejde.

Midten tV: Henrik Rasmussen med
oversigten, der på en fin måde viser,
hvordan finalesystemet fungerer.
Midten tH: Camilla Søemod og
Martin Damsbo netop hjemvendt
fra Colombia – med sølvmedaljer i
mixhold fra World Cup 3 i Medellin.
De var også med ved Danage Cup
. Herfra skal der lyde et stort tillykke til dem begge.

Nederst tV: Niels Dall, del af landstrænerteamet, og Allan B. Grønkjær, sportschef, havde også fundet vejen til Middelfart – de fik også
tid til en snak i skyggen.
Nederst tH: Jens Fudge sørgede for,
at alle blev grundigt instrueret i,
hvordan finalerne bliver afholdt.
Jens sørgede også for andre gavnlige informationer – på dansk og
engelsk. Der var i år rekordtilslutning af udenlandske skytter – der
dog primært kom fra Tyskland.
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Håndbold landshold
med buer…
De bedste mandlige håndboldspillere i gang med bueskydning.
Dét var et scenarie, der udspillede sig på Bornholm i juni.
Tekst og foto: Holger Kürstein, Rønne Bueskytte Laug

Håndboldlandsholdet lå i træningslejr på Bornholm i
midten af juni som optakt til en træningskamp mod
Polen i Herning fredag den 21. juni. – hvorefter spillerne gik på velfortjent ferie.
Håndboldlandsholdet havde opslået kvarter i Hasle
Feriepark og trænede i den noget ydmyge Hasle
Idrætshal.
Tirsdag den 18. juni var håndboldherrerne på
”stroppetur” i den nordbornholmske natur på både
mountainbike samt gå/løbe-ben med indlagte poster.
En af posterne omfattede bueskydning i det nu nedlagte Vang stenbrud – af alle steder! Rønne Bueskytte Laug rykkede derfor ud med hele den tyrkiske
musik for at guide ”drengene”.
Vi blev vidne til en del alternative skydestillinger,
men med tre prøvepile og 6 gældende var der ikke
rum til en videregående indførsel i bueskydningens
mysterier. Hele stroppeturen var på tid de forskellige
hold imellem.
Ikke mange af spillerne mente, at de efter håndboldkarrieren ville kaste sig over bueskydningen, og
ved nærmere granskning af mulighederne, mener vi
også, at kun ganske få ville kunne gøre sig. Men
især Mads Mensah Larsen, som scorede 54 point af
de 60 mulige – på 12 m, kunne være interessant.
Han åbenbarede dog efterfølgende, at han havde
prøvet at skyde med bue tidligere.
Rønne Bueskytte Laug fik sig et varigt minde, idet
alle håndboldspillerne med træner Ulrik Wilbek i
spidsen blev afkrævet en autograf – foruden at vi
scorede en skilling til klubkassen. Og flere af drengene syntes, det havde været ”spændende anderledes”…
Så vi påtager os en del af ansvaret, hvis håndboldlandsholdet skulle gå hen og blive europamestre på
hjemmebane til januar…
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Alle spillere og med træner Ulrik Wilbek i spidsen
satte deres autograf på dette ansigt.

Set fra midten mod højre: Rasmus Lauge, Thomas
Mogensen og Jesper Nøddesbo
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STÆVNEkalenderen

(Klik ind på www.bueskydningdanmark.dk og få flere detaljer)

AUGUST

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

Torino, Italien
Ulbølle
Middelfart
Præstø
Wroclaw, Polen
Hillerød
Ribe
Terni, Italien
Aalborg

IMGA
Ulbølle
Middelfart Bskl.
Præstø Bskl. Gøngen
WA
Hillerød Bueskyttelaug
Ribe Bueskyttelaug
WAE
Aalborg Bskl.

SEPTEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	
1.
6.-8.
7.
8.
8.
21.
21.-22.
29. -6. okt

Favrskovs Feltbane
Kamnik, Slovenien
Geel Skov
Sorø
Esbjerg
Auderød Skov, Frederiksværk
Paris, Frankrig
Belek, Tyrkiet

Favrskov Bskl.
WAE
Lyngby Bskl.
Sorø Bskl.
Viking, Esbjerg
Frederiksværk Bskl.
WA
WA

OKTOBER	

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

STÆVNETYPE
JM 3D - og open
European Club Teams Cup 2013
Geel Skov - 3D - Jagt og Ungdomsstævne
3D - 30 mål
Sensommer Jagten - 3D - 24 mål
DM 3D
WC Finale
VM Ude Senior

DATO	STED	ARRANGØR	

STÆVNETYPE

5.
Fredericia
Fredericia Bskl.
5.
Roskilde
Roskilde Bskl.
6.
Roskilde
Roskilde Bskl.
8.-12.
Sassari, Italien
WA
13.
Uggeløse Skov
Københavns Bskl.
13. -20.
Kina
WA
26.
Idrætscenter Vest, Holstebro
Holstebro Bsk.
26.
Roskilde
Sorø Bskl./Roskilde
27.
Taastrup Idræts Haller
TIK
				

Oktoberstævnet - 3D stævne
Mammutjagt Ungdom
Mammutjagt Voksne
VM 3D
Langsø Runden
VM Ude Ungdom
FITA 18 m
Storsamling - Non-Sight archers
Buernes By - 8/12/18 m
– FITA Ungdomsstævne

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
bestmedlem1@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
bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk
Best.medlem
Bjarne Strandby
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586
bestmedlem3@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

