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INDHOLDLEDER

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

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

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

 
gimli-store.dk

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

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

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

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

 

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

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

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW.GRANBYFOAM.DK
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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.

PILENE FLYVER OG DRØM-
ME BLIVER OPFYLDT
Oktober har været en epokegørende måned for 
Bueskydning Danmark. Tre uger i streg fik vi nye 
verdensmestre og VM-medaljer af alle karat. Det 
ville have været umuligt at forudsige. Oplevelsen 
har været enorm stor og mindeværdig for de skyt-
ter, der har deltaget ved de forskellige VM – og de 
mange interesserede herhjemme i Danmark har vir-
kelig også været en tur gennem følelses registreret.  
Takket være de forskellige online me dier har vi 
kunne følge med, og det er nok ikke kun mig, der 
ofte og spændt trykkede ”opdater” på compute-
ren, når de danske skytter var i aktion.

Anerkendelsen og respekten fra bueskytter såvel 
som ikke-bueskytter har også været rigtig stor. Det 
er skytterne og alle i Bueskydning Danmark velundt.

Sportslige hilsner,
Allan B. Grønkjær
Redaktør, BUESKYDNING 
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»– Kvindernes bronze i holdkonkurrencen var 
overraskende for mig, selv om vi vidste, at de 

var på vej, og det understreger, at vi har en bredde.
Men at Maja Jager fra en placering som nummer 

49 på verdensranglisten går hen og blandt andre slår 
den olympiske mester og vinder VM-guld individuelt, 
det er for mig at se måske den største overraskelse i 
år i dansk idræt. 

Ordene er Michael Andersens, direktør for Team Dan-
mark, og der er ingen tvivl om, at han rammer præ-
stationen meget præcist. En overraskelse som denne 
kom dog ikke helt ud af det blå, og Maja Jager viste 
VM igennem at være den bedste skytte.

Hårdt arbejde betaler sig. Det er i hvert fald en af 
de mange konklusioner, der kan drages ud fra suc-
cessen ved VM i Tyrkiet i år. Maja Jager har drømt 
om blive så god som muligt til sin sport, at hun har 
arbejdet mange timer hver uge de sidste mange år 
på at blive teknisk bedre, stærkere fysisk og mentalt. 
Hun har villet det, og det giver succes. 

Hun har længe haft potentialet til at blive blandt 
verdens bedste, men alle marginaler skal alligevel 
være med én for at kunne vinde et VM. Maja Jager 
var rigtig godt forberedt, og det viste sig at være ud-

slagsgivende i en hård VM-turnering. Især i finale-
matcherne fra 1/16-1/2-finalen viste hun, at hun 
havde fundet topformen. I yderst vanskelige vejrbe-
tingelser med kraftig og skiftende blæst vandt hun 
den ene meriterende sejr efter den anden – heraf to 
på shoot off. 

Det kræver mod at turde gå efter sejren – at sætte 
den vindende pil. Det mod havde Maja Jager. Det 
gentog sig i guldfinalen, hvor hun igen endte i en 
shoot off. Igen var hun tættest på midten – denne 
gang kun ganske marginalt – og det var guld værd. 

Det er en sensation, at Maja kunne vinde VM. Det 
er hendes første sejr i en af de større internationale 
turneringer. Det seneste halve år har hun trænet 
dagligt hos Kim Hyung Tak i Korea, og det har høj-
net hendes niveau og gjort hende mere stabil. 

Sammen med Carina Christiansen og Anne Marie 
Laursen sikrede Maja Jager Danmark en næsten lige-
så overraskende medalje i dameholdkonkurrencen. 
De indledende eliminationer var også præget af kraf-
tigt vind, og igen turde danskerne gå efter sejren, 
som de fik efter en tæt match mod Mexico. 

Maja Jager verdensmester, compound herrehold verdensmestre, recurve 
damehold bronzevinder og Danmark nr. 2 på den samlede medaljeliste 
ved VM 2013 i Belek, Antalya i Tyrkiet. Intet mindre end fantastisk og 
et stykke dansk sportshistorie blev skrevet de dage i oktober.
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR. FOTO: DEAN ALBERGA/WORLD ARCHERY

SenSationel 
SucceS 
ved vM i Belek, antalya
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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 

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

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

Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte 
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.
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De vanskelige forhold gennem store dele af turne-
ringen fik Jakob Freil, sportspsykologisk konsulent 
hos Team Danmark og mangeårig del af det danske 
lederteam, til at udtrykke følgende:

– Vinden er vores ven! Vi har ekspertisen og erfa-
ringen bag linjen til at læse vinden og træffe beslut-
ninger. Og skytterne har modet og mentaliteten til at 
angribe og være aggressive i vinden. Successen er et 
resultat af et team work mellem skytter og coaches!

Det samme kan i høj grad siges om herreholdet i 
compound. Også de skød de indledende eliminati-
onsrunder i et voldsomt blæsevejr. Det krævede en 
satsning, som danskerne fik held med. Martin Dams-
bo og Stephan Hansen satte buerne lidt anderledes 
op, så de passede til vindforholdene. Samtidig gik de 
to og Patrick Laursen ind til matcherne med en ind-
stilling om, at bare det at ramme skiven ville være en 

succes. Det kræver stort mod pludselig at skulle 
ændre sin tilgang, og mentalt kan det være rigtig 
svært at flytte fokus fra de perfekte 10’ere til ”bare” 
at ramme skiven. Det var der også flere af de andre 
hold, der ikke formåede. 

Det var en stor holdindsats, der bragte danskerne i 
finalen, som de vandt overbevisende mod Sydafrika.
Sportschef Allan B. Grønkjær udtalte efter triumfen:

– Compounddrengene kroner en suveræn sæson. 
Det er historisk! De fik en svær turnering ved VM, 
fordi de kom lidt skidt ud af kvalifikationen, så de 
stod til at møde storfavoritterne fra USA allerede i 
1/4-finalen. De blæste dog favoritterne af banen  
– lige som de gjorde med alle de andre modstandere. 
Det er en imponerende holdpræstation, de har lavet, 
sammen med deres træner Niels Dall.
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Målsætninger er nødvendige, hvis du vil udvikle dig. 
Det gælder for sportens verden, og det gælder i livet 
generelt. Stephan Hansen har masser af mål, og han 
har en fantastisk evne til at opfylde de fleste. Når 
han skyder ungdomsstævner, går han som regel 
efter at vinde, mens de internationale senioropgaver 
stadig har karakter af, at han endnu har meget at 
lære, så resultatmålsætningen er lavere ved disse 
stævner. På trods af det hader han alligevel at tabe, 
men selv et nederlag kan bruges til at lære nye ting. 

På Stephan Hansens hjemmeside www.stephan-
hansen.dk er det nemt at følge med i hans målsæt-
ninger. Da han i 2008  stadig var forholdsvis ung i 
bueskydning, opfyldte han disse mål:

– I 2008 ER mINE SToRE mÅL AT: 
Komme i top 5 ved Nordisk Ungdoms Mesterskab. 
Er lykkes! Blev nr. 3.
Til NUM 2008 vil jeg overbevise ungdomslandstræ-
neren om, at jeg skal være med på kadet compound 
landsholdet.  
Er lykkes! Vi vandt guld.
Jeg vil satse på at vinde intet mindre end alle Sjæl-
lands- og Danmarksmesterskaberne for mini, som 
jeg deltager i.
Er lykkes! Fem stk. i alt.

Siden da er det gået stærkt. Stephan Hansen står 
efter 2013-sæsonen som en af verdens klart bedste 
ungdomsskytter. I 2011 blev han verdensmester for 
kadetter, i 2012 på hjemmebanen i Nykøbing Falster 
blev han europamester for kadetter, og i år blev han 
verdensmester for juniorer. Det er en unik række af 
toppræstationer, hvis lige ikke er set mange steder. 

SUCCESSEN I KINA
– Det var været fedt at følge Stephan i hans for-

beredelser til VM, og jeg er rigtig glad for, at hans 
hårde arbejde betaler sig. Tidligere på ugen var vi 
tæt på et tidligt exit i 1/16-finalen, så det er helt 
utroligt at se ham øverst på skamlen i dag.

Sådan fortalte Kasper Hovgaard Larsen, ungdoms-
landstræner for compound, om successen ved Ung-
doms-VM i Wuxi, Kina, i oktober 2013. Stephan 
skød en flot kvalifikation, og var forhåndsseedet til 
1/16-finalen, hvor hans turnering var ved at slutte, 
inden den kom rigtig i gang. Han kom rigtig skidt i 
gang med sin første match, og kun stærk koncentra-
tion og vilje samt en opsang fra træneren gjorde, at 
han overvandt den dårlige start og endte med at 
vinde matchen. Herefter skød han meget overbevi-
sende hele vejen til finalen, der blev afviklet nogle 
dage senere på World Archerys traditionelle finaleba-
ne-setup. Finalen mellem Stephan Hansen og indiske 
Rajat Chauhan skulle skydes sidst på dagen, og da 
var mørket begyndt at sænke sig. De skulle derfor 
skyde på en oplyst bane. Det klarede Stephan bedst.

– Det var en kæmpe oplevelse at vinde guldet. Jeg 
er bare rigtig glad. Jeg havde forventet en bedre 

score, men forholdene med lyset på banen var ud-
fordrende. Det var dog nok til at vinde, så jeg er 
godt tilfreds, forklarede han bagefter.

ANERKENDELSE ALLE STEDER FRA
Stephan Hansens bedrifter har de seneste år kastet 
flere idrætspriser af sig, og mon ikke flere er på vej i 
år. Hans præstationer giver genlyd, og lokalt på Lol-
land Falster er de meget stolte af deres lokale sports-
stjerne. I avisen Folketidende fandt U-VM triumfen 
vejen til avisens leder mandag den 21. oktober, hvor 
der stod følgende: 

SUpERSKYTTEN FRA NAGELSTI
En lille og vågen er bedre end en stor og doven... 
Det er bueskytten Stephan Hansen fra Nagelsti et 
glasklart bevis på.

Han er ikke større end tobak for en skilling. lkke 
desto mindre er han verdens bedste inden for sin 
metier.

I de seneste år har Danmarks Robin Hood vundet 
alt, hvad vindes kan. Og han er altså bare 18 år! I 
2O11 blev han individuel verdensmester i kadetklas-
sen for bueskytter til og med 17 år. Sidste år blev 
han dobbelt europamester, da han udover den indi-
viduelle titel også vandt mix-turneringen sammen 
med Sarah Sönnichsen fra Taastrup.

I år er Stephan Hansen blevet juniorskytte - med 
mulighed for at stille op blandt seniorerne også. Og 
hans resultater har været unikke. En lille buket: Bron-
zemedalje ved indendørs-EM for seniorer i februar. 
Vinder World Cup-stævne med seniorlandsholdet og 
sætter verdensrekord for juniorer i juni.

Vinder det danske mesterskab for seniorer. Ver-
densmester for seniorhold for to uger siden. 0g som 
rosinen i pølseenden skyder han denne weekend 
VM-guldet for juniorer hjem i Kina.

Bag triumferne gemmer sig mange, mange timers 
træning hver eneste dag uden, at det er gået ud 
over hans hhx-studie på Celf (Center for Erhvervsret-
tede uddannelser Lolland Falster, red.).

I udendørssæsonen foregår træningen på Nykø-
bing F. Bueskyttelaugs baner på Østre Allé samt på 
en eng ved familiens hus i Nagelsti.

Og i vintermånederne spændes buen på Golfklub- 
ben Storstrømmens loft og hjemme i stuen, hvor 
Stephan Hansen skyder fra den ene ende af stuen til 
den anden efter en lille skive.

Men træning alene gør det ikke. Der skal også ta-
lent til. Og en stærk psyke. Begge dele ejer Stephan 
Hansen. Han vinder de store titler, fordi han er vel-
forberedt og bedre end konkurrenterne til at tackle 
presset. Han ryster ikke på hånden i de afgørende 
kampe, hvor blot en fejlslagen pil vil få fatale følger.

Vi kipper med flaget og bøjer os i støvet. ”Verdens 
bedste Stephan” er en rollemodel for andre unge 
med ambitioner om at drive det vidt.

verdenS 
BedSte 
Stephan

Stephan Hansen, 18 år, har skrevet bueskydningshistorie i år. Som den 
første dansker og formentlig også internationale skytte har han vundet 
de tre seneste ungdomsmesterskaber, han har stillet op i. Og læg dertil 
blandt andet VM-guld sammen med det danske seniorhold. 
TEKST: ALLAN B. GRØNKJÆR
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rejSe i det 
uforgleMMelige
Fredag den 11. oktober kl. 11.00 startede en uforglemmelig rejse for 
ni skytter og to ledere. Målet for rejsen var Ungdoms-VM i Wuxi, Kina. 
Foran os var 9 dage med træning, konkurrence, afslapning, som vil 
give op- og nedture. 
TEKST: DAN HANSEN, HOLDLEDER VED UNGDOMS-VM 2013. 
FOTO: DAN HANSEN OG KASPER HOVGAARD LARSEN

Skytterne på holdet har mere eller mindre erfaring 
med internationale konkurrencer, og fælles for alle 
var de indstillet på at yde deres allerbedste. For træ-
ner og holdleder er det vigtigt af få skytterne til at 
føle sig ”hjemme”, så de kan holde samme niveau, 
som når de står på træningsbanen. Det er naturligvis 
svært, når skydningen foregår på et kæmpe stadion 
med andre 523 skytter fra 63 forskellige lande. Så er 
det svært ikke at blive imponeret.

Vi blev installeret på et stort og flot hotel, en halv 
times kørsel fra stadion. Vi brugte noget af den før-
ste tid på at lave detailplaner for den kommende 
uge, for selv til sådanne store mesterskaber, kommer 
den endelige tidsplan kun få dage før stævnet star-
ter, for så alligevel at blive ændret under stævnet.

Søndagen blev brugt til officiel træning, kontrol af 
udstyr og holdledermøde, men vigtigst af alt blev 
den første dag brugt til at finde sig tilrette, mærke 
atmosfæren og få hilst på de udenlandske skytter. 
Ved dette stævne blev der også brugt tid på at mod-
tage lykønskninger for flotte danske resultater ved 
senior VM! 

Mandag og tirsdag blev der skudt kvalifikation – 
FITA-runde for recurve og dobbelt 50 meter for com-
pound. To lange dage hvor skytterne og trænere 
hjælper hinanden til et godt udgangspunkt for de 
efterfølgende finaler. 

Hver aften blev der holdt fællesmøde, hvor da-

gens oplevelser og morgendagens udfordringer blev 
gennemgået, for når skytternes skydning fordeles på 
forskellige tider, er det vigtigt at skytterne selv blandt 
andet kan tage bussen eller taxi til stadion, ligesom 
det også er vigtigt at alle ved, hvornår der skal spises 
og lignende.

Som det kan læses andet sted her i bladet, endte 
finaleskydningen med, at Danmark fik en enkelt 
skytte, Stephan Hansen, med ved finaleskydningerne 
om lørdagen. Resultaterne betød, at ingen af de 
danske skytter ikke skulle skyde om fredagen, men 
det betyder jo ikke fridag for skydningen. Alle brugte 
formiddagen på en let gang træning og om efter-
middagen gik turen til et kæmpe kinesisk marked, 
hvor nogle godt kunne have brugt flere timer, og 
andre bare gerne ville tilbage til hotellet.

Selv om Danmark denne gang kun havde en en-
kelt skytte i guldfinalen, bakkede alle op, så Stephan 
kunne få den optimale støtte, for når skytte, træner 
og holdleder forbereder sig på den vigtigste match 
af alle, så klarer andre sig selv, enten med shopping, 
afslapning eller lidt træning. Både under og efter 
guldfinalen var der stor støtte til Stephan, sågar 
havde de arrangeret guldkage på hotellet, så medal-
jen kunne blive fejret.

Alle på det danske hold er blevet en erfaring rige-
re, som vil kunne hjælpe dem, når de næste gang 
tager ud i verden for at forsvare de danske farver.
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József Csikós snuppede en flot andenplads ved VM i 
3D bueskydning i Italien, men for den 48-årige 
mester skytte er medaljer ”kun” en sidegevinst.

Haven er fyldt med dyr. 10-12 stykker i naturlig 
størrelse – og gjort af skumgummi.

Adressen huser den næstbedste 3D bueskytte i 
verden, József Csikós, der opnåede sit hidtil bedste 
resultat ved det nyligt overståede VM i Italien.

Han fik jagttegn i 1990, men at skyde dyr på over 
100 meters afstand fangede ikke József Csikós inte-
resse. Han kastede sig i stedet over 3D bueskydning 
og tog buejagttegn to-tre år senere – og så af sted 
til sit fødeland, Ungarn, med bue og pil og på vild-
svinejagt.

vANDT DANISH opEN
József Csikós strejfede et lille vildsvin, som assisten-
ten derfor måtte skyde.

3d BueSkytte 
vandt Selvværd
og vM-Sølv
Den danske succes ved VM i 3D betød en del omtale i lokale 
medier flere steder i landet. BUESKYDNING er faldet over denne 
livsbekræftende historie om József Csikós, som vi har fået lov at 
bringe her i bladet. 
TEKST: AF JOURNALIST KARIN KJÆRSGAARD, VESTERHAVSPOSTEN/UGEAVISEN VARDE. 
FOTOS: MARTIN NIELSEN, VESTERHAVSPOSTEN

– Jeg besluttede, at jeg aldrig ville skyde med bue, 
hvis jeg ikke kunne ramme dyret med et perfekt 
skud. Og for at blive rigtig god, måtte jeg melde mig 
ind i en klub, fortæller han.

József Csikós trænede og øvede, og i 1997 vandt 
han den internationale konkurrence Danish Open. 
Og samme år blev han nummer tre ved DM.

Men så fik han og hustruen, Lene, to børn – og 
bue og pil blev sat på stand by.

– Jeg skulle være noget for mine børn og min fa-
milie, forklarer han.

ARBEJDSSKADE
Men det gik ikke, som József Csikós ønskede - 
tværtimod. I 2003 fik han en diskusprolaps ved en 
arbejdsskade på mejeriet, hvor han arbejdede. Trods 
smerter fortsatte József Csikós med at arbejde på 
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3D bueskydning foregår i naturen. Der 
skydes fra ukendte afstande mod naturtro 
dyr, der er fremstillet af skummateriale.

József Csikós har opnået følgende 
placeringer internationalt:

vm 2009 – nummer 21 
vm 2011 – nummer 22
Em 2012 – nummer 6
vm 2013 – nummer 2

FoRTSAT FRA SIDE 13

fuld tid fire år, men han havde det så skidt og kunne 
ikke stå på venstre ben, så han blev opereret – og 
efterfølgende tvunget til at stoppe med at arbejde. 
Han fik tilkendt førtidspension.

FIK EN DEpRESSIoN
Benene blev sparket væk under hans selvværd – han 
magtede hverken at arbejde, spille fodbold, som 
drengene elskede, eller være den far og ægtefælle, 
som han krævede af sig selv. Situationen sendte Józ-
sef Csikós ud i depression og dyb krise. Men hans 
læge og en psykolog fik ham sporet ind på en af 
god tilværelse igen.

– Han spurgte, hvad der havde været godt i mit 
liv, og hvor jeg havde fået positiv respons, fortæller 
József Csikós.

FIK LIvSGNISTEN IGEN
Han nævnte selvfølgelig bueskydningen, og lægen 
anbefalede ham at tage buen og børnene i hånden 
og komme i gang.

Det var i 2008 og 3D bueskydning har udviklet sig 
til en familieinteresse. Både hustruen, Lene, samt 
børnene Jakob og Signe på henholdsvis 13 og 15 år 
følger ham, når han er til stævne i udlandet.

Jeg havde den ære, at en gammel bekendt, som har 
fået sin børn i en lidt sen alder, ringede forleden, for 
at få et godt råd om hvilken sport, han skulle anbe-
fale sin syvårige datter. Pigen er en vildbasse, som 
hellere vil klatre i træer end gå i tåspidssko. Jeg 
sagde til ham, som jeg siger til de fleste; at det i 
princippet er lige meget, hvilken sport de vælger. Det 
afgørende er, at de afklarer, om barnet drømmer om 
en individuel sport eller om en kollektiv sport. 

Jeg har ikke stor teoretisk idrætsvidenskabelig 
baggrund, men jeg har gennem stort set hele mit 
voksne liv beskæftiget mig med frivilligt arbejde i 
forskellige idrætsforeninger. Jeg har fulgt en næsten 
endeløs række af børn både til hverdag og til kon-
kurrencer. Jeg har de seneste 12 år – uafbrudt – sid-
det i bestyrelsen for en idrætsklub. Altså har jeg et 
godt billede af praksis, og det er med afsæt i iagtta-
gelsen praksis, jeg antager det, som reflekteres i det 
følgende. 

SAmmEN ELLER HvER FoR SIG
Jeg vil påstå, at man i princippet kan køre barnet 
hen til hvilken som helst sportsklub, så længe man 

ved, om barnet vil dyrke en holdsport eller en indivi-
duel sport. Er man et holdmenneske, så betyder det 
ikke så meget for ens idrætsmæssige trivsel, om man 
spiller basket eller håndbold, eller noget helt tredje. 
Og har man udprægede præferencer for at stå 
alene, så vil det formodentlig ende godt, næsten 
uanset hvilken individuel sport, man dyrker. Der er 
selvfølgelig forskel på, hvad man har talent for, men 
for så vidt angår trivslen, vil jeg altså påstå, at det er 
spørgsmålet om holdtanken eller tanken om indivi-
duelle øjeblikke, der er afgørende for succes. 

Hvorfor er den iagttagelse så så vigtig, at jeg 
trænger til at dele den her? Vigtigheden består i, at 
vi alle omgås en andel af de børn, som er individua-
lister. Ikke nødvendigvis de helt nye skytter, som kig-
ger forbi for at tjekke, om bueskydning er lige så 
sejt, som det fremstilles i Hunger Games eller andre 
steder. Men de børn, som bliver hængende mere 
end nogle få måneder. De trives, er det min påstand, 
med ret stor sikkerhed, fordi de både har glæde af 
at stå alene, og besidder den mentale styrke til det. 

er du til holdSport eller 
til noget individuelt?
AF EVA KARTHOLM, SPORTSCHEF LYNGBY BUESKYTTELAUG
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– Jeg halter en del, og der er dage, hvor jeg ikke 
kan stå på benene og har brug for min kones hjælp, 
siger han.

Den ungarsk-fødte mesterskytte går til svømning, 
går tur i skoven og vurderer afstande og øver sig 
med bue og pil.

– Skydningen holder mig oppe fysisk og mentalt, 
fastslår han.

SER op TIL FAR
József Csikós er glad for vm-sølvet, som han kalder 
en bonus. For ham gælder det ikke om at slå andre, 
men at vinde over sin egen sygdom – og så mærke 
andres reaktion.

– Jeg har fået positiv respons og respekt fra kon-
kurrenter og venner fra hele verden. Det gør, jeg ser 
lyst på det, siger han.

GENvANDT SELvvæRDET
Og det har givet ham selvværdet tilbage og gjort 
ham stærkere – også bemærkningen fra sønnen.

– Det kom som et chok for mig, da drengen i sko-
len blev spurgt om, hvem der var hans idol, svarede 
han: Det er far, fortæller József Csikós.
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Og fordi at de i bueskydning finder fællesskab med 
andre, som har det lige som dem. 

Når holdsportsbørnene taber en kamp, er det fæl-
lesskabet, der taber. Det er muligt, at en og anden 
godt selv ved, at præstationen kunne have været 
bedre, men i holdsport har man en nærliggende for-
klaring, når det går skævt. Tænk blot på, hvordan for 
eksempel Brøndby IF’s fans vinder og taber med fod-
boldklubben, uanset om det er på det sportslige 
plan, eller om det er på det økonomiske og organi-
satoriske. Det er – heldigvis – holdet, der vinder, og 
det er holdet, der taber. Tyngden af en mindre god 
præstation deles med kollektivet. 

Sammenlignet med holdsport er individuelle 
idrætsgrene nådesløse, når det går mindre godt. Og 
bueskydning er i særklasse en hård læremester. Ikke 
nok med at man skal skyde mod de andre, man sky-
der også mod sig selv. Der er ingen nemme und-
skyldninger om partiske dommere, dårlige banefor-
hold eller andet. Det er ens for alle, og man kan – 
helt objektivt – tælle, hvordan det står til. 

DEN NøDvENDIG omSoRG oG RESpEKT
Vi skal have stor respekt for de børn, som dukker op 
til træning få dage efter en dårlig præstation. De har 
kun et sted at vende ærgrelsen hen. Der er kun en, 
der kunne have gjort det bedre. Og alligevel kommer 
de igen. Måske fordi de søger efter svar på spørgs-
målet, om hvad der gik galt. 
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Vi skal tage omsorgsfuldt imod dem. Vi skal lære 
dem at håndtere de følelser, som knytter sig – både 
til sejren – men måske især til nederlaget. Men vi 
skal også anerkende, at de ærgrer sig. At de søger 
efter at forbedre den individuelle præstation. Det er i 
og for sig det bedste afsæt for at komme videre, 
måske endda mod nye sejre. 

Når alt det er sagt, så skal de klubber, som arbej-
der med ungdomsskytterne også være klar over, at 
det ikke nødvendigvis ligger til individualisterne at 
konkurrere. For nogle er det mere end rigeligt at 
skyde mod sig selv. Netop derfor er bueskydning en 
idrætsgren, som har appel både til bredden og til eli-
ten. Det er fascinerende at se bredden og eliten 
træne samtidig på samme bane, og det er fantastisk 
at se, at kammeratskaber kan vokse på tværs af den 
enkeltes kompetencer. Når vi som voksne færdes 
omkring skytterne, skal vi understøtte al den sociale 
grobund, som findes hos skytterne. Måske især fordi 
vi ved og anerkender, at de er individualiser, som 
ikke i udgangspunktet har det store behov for at 
være en del af et hold.  

I øvrigt sagde jeg til min bekendte, at jeg synes, at 
han skulle køre hende til en eller anden kampsport. 
Boksning, karate eller fægtning. Så kan hun få 
brændt noget energi af, og de kan få syn for, om 
hun i fremtiden skal klatre i træer alene eller sam-
men med andre. 
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Vel hjemkommet fra VM i 3D på Sardinien sidder jeg 
nu og læser min rejsedagbog og gennemlever alle 
op og nedturene. Som en Italiensk opera hvor et helt 
livs oplevelser komprimeres på tre timer og udtrykkes 
i sang med store svingninger på følelsesregisteret, 
har alle de mange træningstimer og forberedelser 
kulmineret i en meget intens uge, hvor vi alle gen-
nemlevede hele følelsesregistret og ydede alt hvad vi 
kunne, individuelt såvel som holdmæssigt.

 
FAmILIEN pÅ FISKETUR
Holdet blev delt i to, med en afgang fra henholdsvis 
Billund og Kastrup. Nysgerrige medrejsende spurgte 
interesseret til vor ærinde, da de så vores røde lands-
holdstrøjer. Vi savnede et lille logo med en bue og 
en pil eller noget, der kunne fortælle, at vi var bue-
skytter – og at de lange rør vi stod med, dermed 
ikke var fiskestænger! Jeg hilste pænt på mine kolle-
ger, nu var vi på samme tur, og jo, de virkede flinke 
og lidt høflige. Jeg vidste ikke, at inden ugen var 
omme, ville jeg betragte disse mennesker som en 
slags familie, hvor vi har kæmpet sammen for hinan-
den, med hinanden og til sidst også mod hinanden, 
hvor de danske compound herrer tog både sølv og 
bronze.

 
AmAzoNER pÅ KAmppLADSEN
Vi ankom sent om natten, indlogerede os på en hyg-
geligt og tidstypisk hotel fra halvfjerdserne, og alle-
rede næste morgen stod vi på træningsbanen. Jeg 
var nysgerrig. Var de overmenneskelige amazoner, 
eller var vi bare en samling langbue damer, der 
kæmpede med de samme udfordringer. Jeg stod og 
betragtede konkurrenterne skyde. Det beroligede 
mig lidt, selv den forsvarende ”etter” kunne altså 
misse… Nogle af herrerne på holdet havde været af 

sted flere gange allerede, de var mere rolige og 
kunne lukke hurlumhejet ude. Tom stod bredskuldret 
og som en klippe og passede sin skydning. Han 
havde været afsted mange gange, intet overraskede 
ham. Vi stod alle skulder ved skulder i flere rækker 
og kæmpede for at få plads til et roligt skud. Det var 
svært at finde ro og rytme. Jeg lukkede øjnene og 
gik lidt til side, og forsøgte at genfinde den skytte 
indeni, jeg kendte hjemmefra, huske al rugbrøds-
træningen og håbe på, at motorikken var lagret på 
ryggraden.  

DET mAJESTæTISKE, DET NoBLE,  
DET KRAFTFULDE
Næste dag startede den officielle træning op, holdet 
var samlet og der var åbningsceremoni om aftenen. 
Fra nu af blev alle deltagere kørt til og fra alt i store 
militærbusser med politieksorte med blinkende lys 
og sirener som ledsagere. Vi havde endda professio-
nel fotograf med. Finn Andersen fik lov at følge alle 
de danske skytter på banerne og fik taget de mest 
fantastiske fotos. Åbningsceremonien var sat nede i 
Alghero centrum. Klaus Lykkebæk holdt Dannebrog 
højt og ledede holdet i paraden. Alle lande stod 
samlet bag deres respektive flag, og de næste to 
timer blev frivillige, øens VIP’ere, militærpolitiet, for-
bund og deltagere takket. Til slut fik vi lov at høre 
byens eget mandekor fremføre smukke polyvokal 
folkesange i firstemmigt fuldregister. Jeg vidste, at 
denne sekulære sangform kom fra de gamle Doriske 
Grækere, og blev brugt til at vække det majestæti-
ske, det noble, det kraftfulde hos tilhørerne. Det var 
meget passende at tage budskabet med til næste 
dags udfordringer.

en landSholdSdeButantS 
perSonlige Beretning  
fra Sardinien 2013
Jeg havde fået fortalt forinden, at det var en ubeskrivelig oplevelse at 
rejse ud og repræsentere sit land. Min debut på landsholdet kan 
beskrives som en opremsning af resultater og tal, men de virkelige 
hændelser var det verdensbillede, der ændrede sig imellem mine ører 
undervejs. 
TEKST: SABINA HOLSTEIN, LANGBUESKYTTE, KØGE BUESKYTTELAUG. FOTO: FINN ANDERSEN
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SABINA HOLSTEIN GÅR TIL HØJRE FOR SKILTET, HVORPÅ DER STÅR DANIMARCA.

DET SAMLEDE HOLD. FRA VENSTRE: SØREN, FINN, JOSEFINE, CLAUS, JAN, RUNE, STIG, JES, KLAUS, TORBEN, JACOB, TOM, 
SABINA, TANJA, JózSEF.

MEDALJEDRENGENE. FRA VENSTRE JózSEF CSIKóS, STIG ANDERSEN, TOM RASK NIELSEN OG CLAUS LARSEN
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EN pIL ER EN pIL, ER EN pIL!
Vores holdkaptajn holdt orienteringsmøder med os 
hver aften, så alle var helt klar over alt det praktiske, 
og vi kunne fokusere udelukkende på opgaven 
foran. Det var en erfaren og respekteret holdleder 
med styr på det praktiske. Klaus kendte stort set alle, 
og mange af dommerne lykønskede ham for de dan-
ske sejre i Paris og Antalya. Så kom den første kon-
kurrencedag. Alle var lidt tavse ved morgenbordet. 
Vi var spændte, koncentreret. Jeg var uforberedt på 
den reaktion, jeg fik ude på banen få timer senere. 
Patruljerne blev ført ud på posterne, og startsirenen 
lød. Jeg var på hold med en af verdens bedste skyt-
ter, og jeg var meget benovet over at betragte hen-
des skydning, den elegance og ro hun besad. Jeg 
kom til at tænke på, at jeg virkelig stod på Sardinien 
og nu måtte det briste eller bære!  Jeg blev underlig 
tom i hovedet og havde svært ved at afstandsvurde-
re. De første mange skud mislykkedes for mig og 
efter 6 mål vidste jeg, at jeg ikke kunne redde noget 
mere. Med den erkendelse, slappede jeg øjeblikkeligt 
af, og tog hver pil som den kom, med det resultat, 
at de begyndte at sidde som de skulle, og jeg slutte-
de dagen en meget værdifuld erfaring rigere. Hver 
pil er ny, og pilen er ligeglad med, om du er til VM 
på Sardinien eller på Kongskildebanen en søvnig 
søndag morgen.

 
NæSTE SKRIDT
Jeg kunne ikke sove den nat, og sad længe og for-
søgte at forstå min reaktion på banen de første 6 
mål. Jeg besluttede mig for at acceptere min reak-
tion, og tage den med i bagagen. Det var den ene-
ste måde, jeg kunne gå ud på banen igen næste dag 
og indhente så mange points, at jeg kunne klare cut-
tet til top 16. Det gik over al forventning. Jeg var 
foku seret og tillod mig selv at nyde hvert skud. Jeg 
følte en ro og tryghed, når jeg hele tiden mærkede 
buen ligge i min hånd, mens vi travede fra post til 
post i skoven. 289 point på 24 mål fik mig en 10. 
plads på dagen. Jeg var videre til 1/8-finalen! Til min 
store glæde var Tanja Skudstrup og Josefine de 
Roepstorff også videre. Det var første gang, at Dan-
mark sendte hele otte skytter videre til eliminations-
runderne, hvoraf tre var langbuekvinder. Vi KAN 
noget. Og vi blev set og anerkendt for det, hvor føl-
tes det dog egentlig rart...

Første eliminationsrunde, 12 mål og stadigvæk 
skønt vejr. Der kom en dommer - som vi stod og ven-
tede i vores 4 kvinde patruljer- og bemærkede, at vi 
var tre danskere - ”I skyder godt, lille land, men gode 
skytter” siger han med fagter på italiensk-engelsk, og 
viste mig et foto på sin iphone af hans samling af tra-
ditionelle langbuer. Nørder er vi vel allesammen, både 
dommere og skytter! Runden gik hurtigt. Jeg var til-

freds med skydningen, men Tanja og jeg kom allige-
vel ikke med i top otte. Min placering endte med en 
14. Plads, og Tanja fik en 10. Plads. Samtidig var jeg 
vidne til noget ureglementeret adfærd fra en skytte 
fra et andet land, og sammen med de andre i patrul-
jen indgav vi en klage til dommerne. Her var det 
Klaus Lykkebæk, der tog affære igen, og den pågæl-
dende fik en alvorlig reprimande af dommerne. Det 
gik op for mig, hvor vigtigt det er, at dette er en 
”gentleman sport”, hvor selvbeherskelse, respekt for 
hinanden og for sportens reglementer er ligeså vigtig 
som selve resultatet. Vi er alle med til at holde fanen 
højt.

 
DET ER ET YNDIGT LAND
Vi vendte nu energien over mod holdet, der var gået 
videre, og heppede heftigt på Josefine, som skød sig 
til en flot 3. plads og dermed skulle være med til at 
skyde semifinale. Som man kan læse i Klaus Lykke-
bæks rejsebreve, endte Josefine med en fjerdeplads, 
omend en meget flot fjerdeplads. Hun gav de formi-
dable modstandere en veritabel kamp til stregen. 
Vores gruppe af røde trøjer stod med tilbageholdt 
åndedræt, kikkerter limede til øjenhulerne og stem-
mer hæse af at råbe og heppe på vore skytter. Og 
de klarede sig flot. Folk kom og gratulerede og roste 
de danske skytter, som fyldte i landskabet med deres 
resultater. Finaledagen var fantastisk. Vi så jo herrer-
ne høste både bronze og sølv, og herreholdet endte 
med en fornem guldmedalje. Det sidste skud i hold-
kampen for guld var Tom der trak langbuen resolut 
og placerede sin smukke træpil – bang – midt i 
11’eren. Vi gik amok allesammen. Klaus Lykkebæk 
græd flere gange den dag, tja, hæse og rødmosset 
og med våde kinder stod vi såmænd og så Danne-
brog stige til tops til tonerne af ”Det er et yndigt 
land”. 

Det slog mig flere gange, hvor samlet vi stod der, 
hvor lang en rejse vi havde været på. Al den ensom-
me træning der kulminerer i et hold, der står last og 
brast, og hylder vinderne men sandelig også respek-
terer og hylder hinandens kamp, uanset placeringen.

Den aften blev der endelig skålet i vin. Flere af os 
havde ikke drukket alkohol i lang tid op til VM, så 
der skulle ikke meget mere end en enkelt genstand 
til før vi var i ret godt humør. Vi byttede pins med de 
gode kammerater fra de andre lande, udvekslede 
adresser og takkede for alle de gode oplevelser. ”På 
gensyn, på gensyn” sagde vi... En verdensopspæn-
dende familie, vi deler den samme passion. Mon ikke 
vi alle mødes igen? 

Hjemme igen sidder jeg og lægger sidste hånd på 
mit nye træningsprogram. Her er så stille, og vejene 
virker tomme uden politieskorte, blå blinklys og 
stemmer der råber i kor. Arbejdsro og hverdag er nu 
også meget rart – men heldigvis er næste 3D stævne 
lige om hjørnet.

FoRTSAT FRA SIDE 19

Det summede af ungdomsliv i Haastrup, en lille hyg-
gelig by på Sydfyn, hvor den lokale friskole lagde lo-
kaler og sportsplads til årets sommerbuelejr.  Der var 
dømt lejrfeber med masser af sommer, bueskydning 
(både skive- og 3D skydning) og plads til mange 
hyggestunder.

Nye venner, glæde, hygge, rigtig god mad, slik og 
andre gode sager, larm, idyllisk natur og træning - 
det var bueskytternes indtryk af sommerlejren. Ti 
årige Noah Mogree fra Holstebro synes, det var rig-
tig sjovt at være med på buelejren, hvor han har fået 
nye venner. To drenge sidder på deres soveposer i 
gymnastiksalen og fortæller, at det er fedt at være 
med.

– Vi må gå til købmanden og købe slik, fortæller 
de begejstret.
Fortællinger fra skytterne er der mange af.
Sasha Andersen, 12 år fra Lyngby, fortæller:

 – På tredje dagen havde vi en rigtig hyggelig 
aften. Nogle af skytterne mødte to børn fra Ha-
astrup, som var ude at fiske i en lille sø, der ligger 
tæt ved friskolen. Vi prøvede alle deres fiskestænger, 
og vi fangede karper og andre små fisk. Min gode 

Fortællinger Fra 
SoMMerlejren 2013
BUESKYDNING bringer her et tilbageblik på sommeren, hvor 36 skytter 
fra 21 klubber mødtes til sommerbuelejr på Fyn den 10.-14. Juli 2013. 
TEKST: CONNY HELGESEN. FOTO: LEA M. NISSEN OG PIETER MOGREE 

veninde Caroline havde købt et fiskenet, og det fi-
skede vi med ved fiskebroen, hvor fiskene kom hen 
og nippede i vores tæer (ti hii). Aftenen sluttede af 
med snobrød og kage (kagen nåede jeg at sætte 
mig i (ti hi)). 

– Vi har haft det hyggeligt, og jeg har lært mange 
nye mennesker at kende. Vi spillede rundbold, kort 
og lavede snobrød og har skudt med bue. Der var en 
rigtig flot 3D-bane, som var god at skyde på. Jeg fik 
også nogle gode ”skyde-fif” af Magnus´ far (Dennis 
Bager, Arcus), som har hjulpet mig meget, fortæller 
Lea M. Nissen, 14 år fra Holstebro.

– Det var torsdag. Lige efter morgenmad tog jeg 
ud på skydebanen. Det var min anden gang på 30 
meter. Vi havde nogle skydesedler, hvor vi skrev 
point ned på. Sammen med to andre begyndte vi at 
konkurrere. Jeg tabte - det var lige meget, fordi det 
var rigtig sjovt at skyde med nogle andre. Jeg havde, 
som den eneste, ikke skudt udenfor endnu, men det 
var alligevel hyggeligt, husker Kristina Wilke, 15 år 
fra København.
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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
bestmedlem1@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

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

noveMBer
dato Sted arrangør Stævnetype 
 1.-7. Bangkok, Thailand WA Para VM
 2. Lyngby Lyngby Bskl. Træningsstævne, 
    Ungdomsturnering, Skive
 3. Lyngby Lyngby Bskl. Træningsstævne, Senior, Skive
 3.  DGI Huset, Vejle Vejle Bskl. FITA 18 m
 9.  Haderslev Haderslev Bskl. 3D Juleturnering
 16.-17. Marrakesh, Marokko WA WC1 – indendørs
 23. -24. Grøndalscentret Københavns Bskl. Troldejagten for hhv. ungdom og voksne

deceMBer
dato Sted arrangør Stævnetype 
 8.-9. Singapore WA World Cup 2 – indendørs

januar
dato Sted arrangør Stævnetype 
 5. Taastrup Idræts Haller TIK Nytårspokalen 18m Seniorstævne 
m. finaler 
 11.  Nykøbing F. Nykøbing F Bskl. Las Nykøbing
 11. Helsinge Gribskov Bsk. Møllejagten Ungdom 
    – Ungdomsturneringen
 12.  Helsinge Gribskov Bsk. Møllejagten Senior
 18. Bellinge Idrætscenter Arcus Sct. Sebastian Cup og FM
 19.  Bellinge Idrætscenter Arcus 18m hold turnering
 25.-26. Telford, England WA WC3 – indendørs
 25. Lyngby Lyngby Bskl. Muldvarpejagten Ungdom 3D
 26. Lyngby Lyngby Bskl. Muldvarpejagten Senior 3D

BUESKYDNING DANmARKS 
BESTYRELSE

– Torsdag aften spillede vi piger fjols (kortspil) og 
hyggede med slik og chips. Nogle af os dansede 
også lidt til noget musik. Det var sindssygt hyggeligt. 
Så er der en lille sø tæt på skolen, hvor vi fiskede lidt 
efter skaller. Det var i det hele taget mega hyggeligt. 
Her er alle søde mod hinanden og er meget imøde-
kommende, siger Emilie Jørgensen, 14 år fra Ulbølle.

– Den bedste oplevelse, jeg har haft her på lejren, 
var, da jeg sammen med nogle venner havde vand-
kamp. Det startede med vandballoner og ente med, 
at vi stod inde under bruseren i en halv time, fortæl-
ler Monique Holm 14 år fra Midtfyn. 

I år var det Lennart fra Broby Bueskytte Klub og 
Pieter fra Holstebro Bueskytteforening, der var gået 
sammen om at afholde sommerlejren. Men uden de 
ekstra frivillige hænder og de lokale borgere, der stil-
lede skoven til rådighed til 3D-bane, kunne sommer-
lejren ikke afholdes.

Her fortæller nogle af hjælperne om deres ople-
velser.

FoRTSAT FRA SIDE 21

– Det er hyggeligt at være med. Det er en god 
måde at holde ferie sammen med sine børn på. Bør-
nene kan skyde og jeg kan hjælpe med det prakti-
ske, siger Michael fra Middelfart (Ida og Peters far).

– Jeg har ikke andet at lave i min ferie, så jeg kan 
lige så godt hjælpe her, siger Nanna som er ny skytte 
i Broby.

– Lennart sendte et nødråb ud, så jeg hjælper fre-
dag og lørdag, selvom Laurits synes, jeg er pinlig, 
siger Jesper fra Vejle (Laurits´ far) med et stort smil. 

Der er stille igen i den idylliske fynske landsby Ha-
astrup. Efter festmiddagen lørdag aften, der blev 
kokkereret af Jørgen fra Lyngby (ligesom alle de 
andre måltider på lejren), drog 36 trætte og glade 
bueskytter og de medhjælpende voksne hjem med 
minderne fra blandt andet aftenhygge ved bålet , 3D 
skydning, strandturen og for én skyttes vedkommen-
de hans opfyldte skydemål på minimum 1.000 skud-
te pile i bagagen.
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