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DET VIGTIGSTE DU SKAL VIDE  
OM VM I BUESKYDNING
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www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

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

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

 
gimli-store.dk

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

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

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

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

 

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

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

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

LEDER
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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.
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VERDENS OG DANMARKS BEDSTE
2014 startede som 2013 sluttede – med fuld fokus på 
dansk bueskydning. maja Jager og martin damsbo 
blev hædret for deres eventyrlige 2013-sæson. maja 
blev hædret foran hele danmark gennem et live tv-
show på dr, mens martin fik den fornemste æresbe-
visning hos World archery. 

Vi kan skrive om deres triumfer, om folkene bag 
dem, som hjælper og støtter dem, og om deres 
be slut somhed, dedikation, forelskelse i bueskydning 
og vilje til at lykkes herfra og til nytår. Vi kan også lade 
den fortolkning, som rasmus Bech, Politiken, lavede 
ovenpå udnævnelsen af maja Jager som Årets sports-
navn, stå et øjeblik:

– … prisen er gået til maja Jager, som rejste ud til 
verdens bedste bueskyttenation, sydkorea, hvor hun 
boede, trænede og spiste ris – og selv blev verdens 
bedste. se, det er vilje, beslutsomhed og eventyr.

damsbo og Jager lever deres drøm. andre gør det 
samme, og drømme kan udleves. det har vi de tyde-
ligste beviser på.

God læselyst!
Allan B. Grønkjær, Redaktør, BUESKYDNING 
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Årets 
sportsnavn 
2013
Verdensmesteren i recurve, Maja Jager, blev den 4. 
januar i Boxen i Herning kåret som Årets Sportsnavn 
2013 i Danmark. Dermed kronede den 22-årige bue-
skytte et fornemt år med at få Danmarks fornemste 
idrætspris – foran racerkøreren Tom Kristensen og 
skeetskytten Jesper Hansen. Samtidig skrev hun sig 
ind blandt de største navne i dansk idrætshistorie. 
Tag bare et kig på listen over tidligere vindere af pri-
sen som Årets Sportsnavn. 

– Jeg blev helt vild glad og overrasket, da jeg hør-
te mit navn. Jeg var et stort smil, da jeg gik op mod 
trappen, og jeg prøvede at huske bare lidt af det, som 
jeg havde forberedt til min tale, hvis jeg nu skulle vin-
de. Det er ubeskriveligt stort for mig, fortalte Maja til 
Jyllands-Postens reporter kort efter prisfesten.
Og overvældendelsen og glæden blev også udtrykt 
således:

– Det er en kæmpe anerkendelse. Det er samtidig 
også meget overvældende, for det er ikke altid, jeg 
forstår, jeg er verdensmester, men når man står med 
sådan en flot pris, så fatter jeg det endelig, forklare-
de Maja Jager i en pressemeddelelse ovenpå pris-
overrækkelsen.

Den danske bueskytte, der blev verdensmester i 
oktober 2013 i recurve, glæder sig samtidig over an-
erkendelsen af en præstation i en efter danske for-
hold lille idrætsgren:

– Det giver forhåbentlig mere opmærksomhed på 

bueskydning i Danmark, erklærer hun.
DIF’s formand Niels Nygaard anser Maja Jager som 

den rigtige vinder i et meget hårdt felt: 
– Der har været fantastisk mange flotte danske 

sportspræstationer på den internationale scene i år, så 
det var svært at vælge Årets Sportsnavn 2013. Når det 
er sagt, så er bueskytten Maja Jager den helt rigtige 
vinder. Ved VM i Tyrkiet i 2013 besejrede Maja Jager 
hele verdenseliten en for en – heriblandt den olympi-
ske mester fra OL i London. Hun kunne derfor den-
gang fuldt fortjent lade sig hylde øverst på medalje-
skamlen som verdensmester og nu som Årets Sports-
navn 2013, sagde DIF’s formand, Niels Nygaard, 
om kåringen af Maja Jager i en pressemeddelelse.

MOD pÅ MERE
Det har været en kæmpe oplevelse for Maja Jager at 
vinde VM og opleve den efterfølgende store op-
mærksomhed i både Danmark og Sydkorea, hvor 
hun i skrivende stund bor på 11. måned. Allerede 
dagen efter festen i Herning, rejste Maja Jager tilba-
ge til Sydkorea. 

– Jeg er i fuld gang med en benhård vintertræ-
ning, og jeg satser på at vinde EM-guld til sommer i 
Armenien.

FORTSæTTES pÅ SIDE 6

BLÅ BOg
Født 22. december 1991.

Hun har dyrket bueskydning,  

siden hun var 7 år.

Hun skyder for Broby Bueskytte Klub,  

men bor og træner i dag i Sydkorea.

Hun blev i oktober 2013 den første 

danske kvindelige verdensmester med 

den olympiske bue, recurvebuen. 
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Ørbækvej 6
7330 Brande

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Tlf. 97 18 33 56

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

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

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

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

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

®
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De valgte vinDeren
Dommerkomitéen, der valgte Maja Jager 

som Årets Sportsnavn 2013, består af 

kulturminister Marianne Jelved (R), DIF-

formand Niels Nygaard, Team Danmark-

formand Frank Jensen, DIF-direktør Karl Chr. 

Koch, Team Danmark-direktør Michael 

Andersen samt Jyllands-Postens chefredaktør 

Jørn Mikkelsen og sportsredaktør Christian 

Thye-Petersen.

tiDligere viDere  
af Årets sportsnavn
1991: Mette Jacobsen, svømning.
1992: Jesper Bank, sejlsport.
1993: Kvindelandsholdet, håndbold.
1994: Kvindelandsholdet, håndbold.
1995: Mette Jacobsen, svømning.
1996: Bjarne Riis, cykling.
1997: Wilson Kipketer, atletik.
1998: Letvægtsfireren, roning.
1999: Camilla Martin, badminton.
2000: Kvindelandsholdet, håndbold.
2001: Thomas Bjørn, golf.
2002: Tom Kristensen, motorsport.
2003: Nicki Pedersen, speedway.
2004: Letvægtsfireren, roning.
2005: Tom Kristensen, motorsport.
2006: Mikkel Kessler, boksning.
2007: Rasmus Quist/Mads Rasmussen, roning.
2008: Herrelandsholdet, håndbold.
2009: Lotte Friis, svømning.
2010: Caroline Wozniacki, tennis.
2011: Jeanette Ottesen, svømning.
2012: Lasse Norman Hansen, cykling.
Kilde: DIF

FORTSAT FRA SIDE 5

MAJA JAGER PRYDEDE DIF’S HJEMMESIDE 
I STARTEN AF JANUAR.
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archer of the 
year 2013

Martin Damsbo, vinder af den samlede World Cup 
2013 i bueskydning og VM-guld vinder med det 
danske herre compound hold, er i blev i januar ud-
nævnt til årets mandlige bueskytte hos World Arche-
ry. Vinderen udnævnes ved at sammenholde person-
lige stemmer af mere end 12.000 bueskytte fans 
med en bedømmelse fra en international komite.

2013 har været 28-årige Martin Damsbo mest sta-
bile år i hans karriere. Han har været fast del af den 
internationale top, siden han som ung skytte viste 
sine talenter frem i 2004. Den danske compound 
bueskytte nåede i top fire i hver af de første tre 
World Cups i 2013, før han i flot stil vandt guld i 
World Cup finalen foran Eiffeltårnet i Paris i septem-
ber. Siden førte han det danske compound herrehold 
til guld i Belek, Tyrkiet i oktober. Og kort før jul sejre-
de han suverænt i den stærkt besatte Berlin Open.

På Facebook delte Martin Damsbo sin begejstring 
over prisen med sine cirka 1500 følgere:

– Wow. Tusind tak. Jeg er virkelig beæret over at 
være nomineret blandt de mange fantastiske bue-
skytter. Og endnu mere beæret over at være ud-
nævnt som Årets mandlige bueskytte. Tusind tak til 
alle dem, der har stemt, og en stor tak til mine spon-
sorer og de personer, der har hjulpet og støttet mig 
gennem årene.  (oversættelse redaktionen)
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Specielt for recurvebuerne var det opløftende – al 
den stund at det var et par generationer siden, det 
sidst var forekommet. Faktisk var det hele 44 år 
siden, man sidst kunne hjembringe medaljer fra et 
VM. I 1969 blev det til sølvmedalje til herreholdet 
ved VM i Pennsylvania, USA.

Og Maja Jagers guldmedalje var faktisk kun den 
anden individuelle medalje for kvinder ved et VM, 
siden Astrid Troelsen vandt sølv i 1947 i Prag. Altså 
for 66 år siden. At det var vore kvindelige recurve-
skytter, der denne gang sørgede for medaljer, var 
rigtigt glædeligt. For deres vedkommende var det 
endnu længere tid siden. Hele 65 år var gået, siden 
fem kvindelige skytter kunne tage fra VM i London 
1948 med bronzemedaljer. Akkurat som Maja Jager, 
Carina Christiansen, Aalborg og Anne-Marie Laur-
sen, Silkeborg gjorde det i 2013 i Belek, Tyrkiet.

Holdet i 1948 bestod af Sofie Lohmann Rasmus-
sen, Odense, Lulla Lohmann, Odense, Marta Henrik-
sen, København, Ketty Madsen, Aalborg og Meta 
Jørgensen.

Året før i 1947 i Prag i det nuværende Tjekkiet 
havde det danske kvindehold faktisk vundet guldme-
dalje med skytterne Astrid Troelsen, Næstved, Birgith 
Jensen Frederikssund og Lulla Lohmann Rasmussen, 
Odense. Foruden at Astrid Troelsen vandt sølv indivi-
duelt. Herrerne med Ejner Tang-Holbæk, Hørsholm, 
Arne Vangbæk, Søborg, Ove Hansen, København 
vandt ved samme lejlighed sølv for hold. 

Der deltog 44 herrer og 21 kvinder og – heraf 18 
herrer og 4 kvinder fra Tjekkoslovakiet, som var på 
hjemmebane. Antal hold var for kvindernes vedkom-
mende beskedne 4 og 5 for mænd. Samtlige delta-
gere var fra Europa. I 1948 var billedet nogenlunde 
det samme. 29 kvinder og 49 herrer – hvoraf dog én 
amerikaner.

Man skal huske på, at det i 1947 kun var to år 
siden 2. verdenskrig sluttede, og kun lande, som var 
sluppet forholdsvis helskindet igennem krigen, havde 
overskud til at deltage. Derudover var det internatio-
nale bueskytteforbund indtil videre en meget euro-
pæisk foreteelse siden dannelsen i Polen 1931 – hvor 
også de to første verdensmesterskaber foregik 1931 
og 1932.

I 1933 i London havde et amerikansk ægtepar – 
som de første ikke europærer ”sneget” sig til at del-
tage. I øvrigt vandt den amerikanske herre, MacKen-
zie VM.

Seneste danske VM-medajle for recurve før 2013 
var herrernes sølv fra VM 1969 i Pennsylvania, USA – 
altså for 44 år siden – med Arne Jacobsen, Frederiks-
havn, Herluf Andersen, Gladsaxe og Leif Skovgaard, 
Lyngby. Man blev slået af de amerikanske herrer, 
7194 point mod 6953 point for en dobbelt FITA-run-
de. England på tredjepladsen noteredes for 6896 

point. 113 herrer deltog med 20 nationer i holdkon-
kurrencen.

Danskernes 6953 point svarer til 1158 point per 
runde – for ligesom at kunne sammenligne med re-
sultaterne i dag. Måske ikke overvældende impone-
rende. Men jeg tror ikke, skytterne var specielt 
meget ringere end i dag. Forskellen ligger i materiel-
let. Resultaterne fra VM sidst i 1940-erne giver der-
for ikke mening at sammenligne med i dag. Antal 
pile, afstande og skiver var helt anderledes.

Præstationen i år må dog alligevel siges at være 
relativt større med den hårdere konkurrence – qua 
de mange flere deltagere fra hele verden – end den 
gang i sidst i 1940-erne. Også når man tager i be-
tragtning, at mange af de store buenationer er ble-
vet mere eller mindre professionaliseret.

Så vi glæder os alle over de unge ”pigers” for 
alvor tilbagevenden til den internationale scene. Og 
håber, at vi også en gang i nærmeste fremtid 
komme til at se vore ”drenge” følge trop.

vM MeDaljer 
 – før og nu
BUESKYDNING er glad for at kunne bringe en historie, der kobler 
sidste års medaljesucces sammen med tidligere tiders flotte 
præstationer. Vi kommer helt tilbage til den gang, da billeder kun var i 
sort-hvid.
TEKST: HOLGER KüRSTEIN

FRU ASTRID TRUELSEN VANDT SØLV VED VM 1947 I PRAG. 
FOTO FRA ET PROPAGANDASTÆVNE I RØNNE SAMME ÅR. 

VM 1948 I LONDON. SOFIE LOHMAN RASMUSSEN, LULLA LOHMANN, KETTY 
MADSEN, META JØRGENSEN OG MARTHA HENRIKSEN. FIRE AF DE DAMER, S. 
RASMUSSEN, M. HENRIKSEN, K. MADSEN OG M. JØRGENSEN INDGIK ALLE I 
BEREGNINGEN, IDET MAN PÅ DEN TID TOG DE TRE BEDSTE RESULTATER FOR 
HVER AFSTAND. 

FORTSæTTES pÅ SIDE 12

Hele bueskyttedanmark – og formentlig også andre 
idrætsinteresserede – glædede sig over alle de flotte 
præstationer, som vore skytter hentede hjem dette 
efterår.
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Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til

30 måls 3-D Jagtstævne søndag den 27. April 2014

Vores hyggelige og spændende 3-D stævne afholdes traditionen tro på
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø.

Skydning og pointsystem for alle vil være efter 2 pile systemet:
(X=11)/10/8/5

RØD – compound og recurve for Master/Senior/Fita Junior
HVID Nano og Micro, alle buer.

BLÅ – resten incl buejæger

Der vil være salg af kaffe og the fra kl 8:30
Derudover vil vores bod kunne tilbyde lidt godt fra grillen.

Vanen tro vil der være masser af god kage til kaffen.
Sodavand kan købes hele dagen .

Øl vil kunne købes efter endt skydning.

Opvarmning 9.00-9.45 Forventet start kl.10.00

PRIS Og tILMeLDINg:
Skriftlig tilmelding, gerne klubvis, senest den 16. april til:

Jørgen I. Johansen på e-mail: jij78@jubii.dk

Master/Senior/Junior kr. 150,00 – Ungdom kr. 75,00
Stævnegebyr bedes indsat på konto: 3411 – 11051472

Overføres samtidig med tilmeldingen og husk
angivelse af skyttens navn og klub.

Vel mødt
Sorø Bueskyttelaug

DET DANSKE HOLD VM I PRAG 1947. EJNAR TANG HOLBÆK MED FANEN.

SØLV TIL ARNE JACOBSEN, LEIF SKOVGAARD OG HERLUF ANDERSEN VED VM 1969. DANMARK, USA OG ENGLAND.

FORTSAT FRA SIDE 5
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atK Bue
I foråret udgiver Bueskydning Danmark sammen med Team Danmark 
ATK Bue. En træningsmanual med den nyeste viden i træning – både 
den specifikke bueskydningstræning og den mere generelle træning af 
kroppen og hovedet. Kort sagt en fantastisk guide og vejledning til 
alle i dansk bueskydning. 

i atK Bue har det været muligt at samle en del af den viden, som vi har tilegnet os gennem udvikling af 

talent- og eliteskytter i årevis. et arbejde der er lavet i tæt samspil med team Danmark. 

vi bringer her et uddrag fra bogen, som fortæller om den såkaldte udviklingstrappe. et redskab der er 

udviklet til atK. redskabet gør, at vi tager hensyn til, hvorhenne en bueskytte er i sin motoriske udvik-

ling. Det er netop hensigten med atK – for aldersrelateret træningsKoncept. 

uDviKlingstrappen
Inden vi fortæller om udviklingstrin i den almindelige 
fysiske udvikling og i bueskydning er det vigtigt, at 
man er opmærksom på følgende:

BøRN UDvIKLER SIG FORSKELLIGT
Uanset om vi taler om fysisk eller mental udvikling, 
er det sjældent, at man ved udelukkende at tage ud-
gangspunkt i alderen kan sige noget entydigt om en 
persons udvikling. Alle, der selv har børn eller måske 
arbejder med børn og unge til hverdag, ved at der 
meget store individuelle forskelle hos forskellige 
børn, selvom de måske er på samme alderstrin og er 
af samme køn. 

Der kan være meget store forskelle på, hvad og 
hvordan den enkelte lærer bedst, og i høj grad hvor 
hurtigt den enkelte lærer. Netop dette er udgangs-
punktet for teorien og læringsstile, som vi hører om-
talt i skoleverdenen:

Man lærer bedst på sin egen unikke måde
Dette er vigtigt at vide for den person, der træner de 
unge. Det er derfor væsentligt, at træneren gør sit 
yderste for at forstå den enkelte unge og forsøger at 

sætte sig ind i, hvordan den enkelte skytte lærer 
bedst. 

Af mange forskellige grunde er dette desværre 
ikke altid muligt. Derfor er det vigtigt, at træneren er 
opmærksom på, at de fleste undersøgelser næsten 
entydigt peger på at:

”En varieret træning, der tager 
udgangspunkt i den enkelte,  

er ofte motiverende og givende”

I ATK for bueskydning skelner vi mellem 3 udvik-
lingstrin, som vi vil anvende i dette materiale

•	 Før pubertet (drenge 8-12 år, piger 8-11 år)
•	 Pubertet (drenge 12-16 år, piger 11-14 år)
•	 Efter pubertet (drenge 16-20+ år, piger 14-18+ år)

Som nævnt ovenfor er det væsentligt, at man er var-
som med at bruge aldersinddelingen bogstaveligt, da 
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Figur: Scammons-vækstkurve

aldersinddelingen individuelt sagtens kan variere 
med op til flere år. 

ATK Bue er bygget op omkring tre udviklingstrin, 
ligesom vi har en udviklingstrappe. Den er opdelt i 
ovennævnte tre trappetrin: Før pubertet, pubertet og 
efter pubertet.

Hvert af de tre udviklingstrin er yderligere inddelt i 
henholdsvis:

a) Teknisk træning
b) Fysisk træning
c) Mental træning

Vi præsenterer her de generelle udviklingstræk, som 
de tre underpunkter er inddelt i.

BUESKYTTENS GENERELLE FYSISKE UDvIKLING
For at få en fællesforståelse for fysisk træning af 
bueskytten, må vi have en fællesforståelse for bue-
skyttens fysiske udvikling i perioderne fra før puber-
teten til efter puberteten. Her gennemgår vi kort 
denne udvikling.

FORTSæTTES pÅ SIDE 16
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Der er især fem væsentlige fysiske faktorer inden for 
børn og unges fysiske udvikling. De er:
•	 højdevækst 
•	 nervesystemets udvikling
•	 muskelsystemets udvikling
•	 pubertetens første tegn
•	 den motoriske udvikling

Det er afgørende for bueskytten, at de mennesker, 
der er i miljøet omkring skytten (trænere, forældre 
m.fl.), har kendskab til disse faktorer. Kendskabet til 
den unge bueskyttes fysiske udvikling er vigtig for at 
kunne skabe så gode rammer som muligt for den 
enkelte skytte såvel som for talentudviklingen.

HøJDEvæKST
I bueskydning har skyttens højde og dermed træk-
længde meget stor betydning. Især er den unge 
bueskytte meget afhængig af, at udstyret passer 
sammen samt passer til skyttens fysik. 

I perioder vokser drenge med 10-15 cm om året, 
og piger tilsvarende med 8-10 cm. Perioderne kaldes 
Peak Height Velocity (PHV). Drenge og pigers vækst-
mønster er ens, indtil vækstspurten (PHV) sætter ind. 
Piger når PHV ca. 2 år tidligere end drengene. Det er 
i den periode, man ser pigerne overhale drengene i 
højde. Drengene indhenter som bekendt pigerne se-
nere. Barnets endelige højde er dog ikke afhængig 
af en tidlig eller sen vækstspurt. I vækstspurten er 
det en stor udfordring, at især skyttens træklængde 
ændrer sig, og som følge af dette ændres udstyrets 
trim tilsvarende. Med andre ord er der store udfor-
dringer med at få udstyret til at fungere sammen 
uden, at udgifterne til nye pile løber løbsk, og at 
skytten fortsat kan følge med i sin motoriske udvik-
ling og føle fremgang. 

Det er en god idé, at være åben omkring udfor-
dringerne, som skytten i denne periode kan forvente 
at blive udsat for. På den måde har skytten en bedre 
chance for at være realistisk i sine forventninger.

MOTORIK
At gennemføre et godt, effektivt og stærkt skud ser 
simpelt ud, men kræver en ret kompleks bevægelse 
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med involvering af de rigtige muskler og kun de rig-
tige. Det ved enhver, der har opnået evnen til at 
kunne skyde tre i gult på skiven; igen og igen.

Der stilles store krav til især nervesystemet, som er 
det system i kroppen, der planlægger og styrer de 
bevægelser, vi laver. Motorisk udvikler skytten sig lø-
bende, og målet er at skabe gode rutiner i forhold til 
at bruge hjernen og sanserne konstruktivt. Et åben-
lyst eksempel på dette er at udnytte, hvad vi ved om 
nervesystemets udvikling og træne de gode vaner al-
lerede i 9-13 års alderen, kaldet ”Den motoriske 
guldalder”, eller ”window of opportunities”. Man 
kan godt lære motoriske færdigheder senere, men 
det er lettest i denne periode. 

Skuddet kræver en bevægelse, som er en kombi-
nation af både fin- og grovmotoriske bevægelser, og 
derfor giver det god mening at fokusere træningen 
på skyttens evne til finkoordination i netop denne 
periode. Dette gøres bedst med en alsidig træning, 
som altså udover den specialiserede træning indehol-
der elementer såsom at løbe, kaste, springe, rulle, 
gribe, hænge støtte, klatre og krybe. 

En alsidig og varieret træning indeholder også, 
at skytten træner andre bevægelser og koordi-
nationsøvelser end netop de bevægelser, den 
specialiserede træning indeholder. Små pauser i 
bueskydningstræningen kan netop bruges til 
sådanne andre øvelser, der samtidigt kan fun-
gere som elementer, der bygger teamspirit og 
sammenhold på tværs af træningsholdet. 

”I de tidlige træningsår bør man 
så vidt muligt sørge for en bred 
vifte af træningsmuligheder, så 

man forøger den generelle 
motoriske udvikling. Specialisering 
bør undgås før 10 års alderen.” 

(KONSENSUS STATEMENT FIMS/WHO 1997)   
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I før pubertetsfasen skal en træner altså opfor-
dre og hjælpe til med, at en skytte prøver andre 
dele af idrætten end kun specifikt bueskydning.

Ved for tidlig specialisering risikerer man at indlære 
et forkert bevægelsesmønster. Dette betyder dog 
ikke på nogen måde, at man skal undgå den tekni-
ske bueskyttetræning, men træningen stiller store 
krav til variation af øvelser, og trænerens fantasi 
kommer på prøve. 

I træningen er det vigtigt, at legen indgår, da de 
primære årsager til at børn skyder med bue er at 
have det sjovt og desuden de sociale relationer til 
kammeraterne. Se mere om specialisering i kapitlet 
Sportspsykologi – bueskydning.

GODE RUTINER
Før-skud-rutinen (skuddet planlægges) 
Med storhjernen bestemmer vi os for skuddet, og 
inddrager alle de indtryk og input, som vores sanser 
gennem mange erfaringer har lært os, har betyd-
ning, som for eksempel vægtfordeling, vind og vejr.

Herefter aktiveres det motoriske center i hjernen. 
Kropspositionerne og balancen tjekkes med vores 
føle- og balancesans. Herefter aktiveres nervebaner-
ne ned gennem rygmarven, og beskeden om at 
igangsætte skuddet sendes gennem de enkelte ner-
vetråde og nerveceller videre ud i de enkelte muskler 
med besked om at trække sig sammen med den øn-
skede hastighed og kraft. 

Skud-rutinen (her udføres det planlagte skud, uden 
at hjernen blander sig) 
Under selve bevægelsen registrerer nervesystemet 
hvad der sker, og evaluerer om bevægelsen er god 
nok. Nervesystemet kontrollerer nemlig sig selv og er 
faktisk i stand til at justere en bevægelse, mens den 
er i gang. Nogle gange lykkes det ikke for systemet 
at justere tidsnok, så resultatet bliver det ønskede. 
Men inputtet er ikke spildt, og nervesystemet vil 
kunne bruge informationerne (erfaringen) i næste 
skud. 

Efter-skud-rutine (evaluering af skuddet)
I skyttens evaluering af skuddet, inden det næste 
skud planlægges, er det derfor vigtigt konstruktivt at 
behandle informationen, så det kan komme til nytte 
i det næste skud.   

Hvis ikke de fundamentale 
færdigheder er udviklet før 

puberteten mindskes barnets 
muligheder for at nå dets fulde 

potentiale. 
(TEAM DANMARK 2005, S. 49)

Nervesystemet er groft sagt færdigudviklet som 12-
årig, så det er vigtigt at træne det i en tidlig alder. At 
træne sit nervesystem handler selvfølgelig om at 
træne den rigtige teknik; basic skills, og at indøve de 
gode træningsvaner og rutiner i bueskydningen. 
Men det er ligeså vigtigt, at man husker at lege, 
finde på ny og varieret sjov træning og selvfølgelig 
også det at konkurrere med og mod hinanden. Alt 
sammen mens man bruger og træner sine basic skills 
og de gode vaner. 

I dansk bueskydning tager specialiseringen af skyt-
tens skud traditionelt relativt lang tid, og vi har brug 
for at de unge skytter lærer den korrekte teknik og 
gode træningsvaner tidligt, og ikke mindst mens 
deres nervesystem er allermest parat.

… det er ligeså vigtigt, at man 
husker at lege, finde på ny og 

varieret sjov træning og 
selvfølgelig også det at konkurrere 

med og mod hinanden.
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Kære alle 
Sidste gang introducerede jeg mig selv kort for jer. I 
dette indlæg vil jeg kort ridse det vigtigste at vide 
om VM op. 

Men først et kæmpe tillykke til Maja Jager med 
titlen som Årets Sportsnavn 2013! At Maja, fuldt 
fortjent, vandt prisen, kaster ikke bare hæder over 
Maja og buesporten generelt, det er også med til at 
gøre mit arbejde med at promovere VM betydelig 
lettere. Nu kan vi i al fremtidig markedsføring her-
hjemme skrive; Se Årets Sportsnavn 2013, Maja 
Jager, til VM i bueskydning!

VM begynder søndag den 26. juli 2015 og slutter 
søndag den 2. august. Den 26. fungerer som officiel 
træningsdag, fra mandag den 27. juli til fredag den 
31. Juli skydes de indledende runder. Finalerne sky-
des i weekenden den 1-2. august. VM skydes i Kø-
benhavn, formentlig kommer de indledende runder 
til at blive skudt et sted på Amager. Finalerne er til-
tænkt at skulle skydes på Kvæsthusbroen, men da 
den er ved at blive renoveret i øjeblikket, og vi ikke 
er 100% sikre på, at den kan nå at blive klar, er vi 
begyndt at studere København for alternative løsnin-
ger. Derfor er den eneste ting vi kan garantere om-
kring finale venuen i øjeblikket, at den bliver ”Like 
never before,” som er hele mesterskabets slogan. 

Til VM forventer vi mere end 500 deltagere fra 
mere end 70 lande. Da VM ligger året før OL i Rio, 
vil VM også komme til at fungere som OL-kvalifikati-
on, så udover at vi håber på medaljer til Danmark på 
hjemmebane, så håber vi også meget, at hjemmeba-
nen kan være med til at sikre nogle OL-billetter til 
vores skytter. At VM også er en OL kvalifikation kom-
mer formentlig også til at betyde, at der både natio-
nalt og internationalt vil være større medieinteresse 
for eventen, end hvis ikke den også var en OL-kval.

VM er organiseret med en styregruppe fra de tre 
parter bag VM. Ud over Bueskydning Danmark er 
det Sport Event Denmark, som er sat i verden af Kul-
turministeriet til at hjælpe med at finansiere og støt-
te store sport events i Danmark. Den tredje partner 

er Wonderful Copenhagen, som er København og 
hovedstadens event- og turistorganisation. Med 
disse to partnere, som blandt andet har organiseret 
VM i cykling og EM i håndbold, har vi nogle rigtig 
stærke og erfarne partnere til at hjælpe os med at 
organisere det bedste VM nogensinde. 

Ved siden af den overordnede styregruppe har vi i 
Bueskydning Danmark nedsat en VM styregruppe 
bestående af; Rolf Lind, Sanne Rahbek, Steen Jør-
gensen, Karsten Weikop, Morten Holm-Nielsen og 
undertegnet. 

Ved du allerede nu, at du gerne vil være frivillig til 
VM? Så er du meget velkommen til at skrive til 
mba@archery2015.com, så du kan blive kontaktet, 
når vi går i gang med rekrutteringen af de frivillige.                    

Ovenstående fakta er det vigtigste at vide pt. om 
VM, men med stadig mere end 1,5 år til VM, kan 
der stadig ske ændringer. Men datoerne og værtsby-
en ligger i hvert fald fast, så reserver allerede nu fra 
den 26/7-2/8 2015 i jeres kalender. 

På genhør Mads 

FØLG MED I DE SENESTE NYHEDER OM VM 2015 PÅ DEN NYE 
FACEBOOKSIDE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ARCHERY2015

Det vigtigste Du sKal viDe 
oM vM i BuesKyDning 

Forbundsmøde 2014
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i DLG | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV

Søndag d. 13. april 2014 kl. 10.00

Dagsorden ifølge lovene.
Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag samt 

fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.

Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan fremsætte lov-
forslag, skal for at blive behandlet på mødet være BD’s sekretariat i hænde senest 

6 uger før Forbundsmødet.

Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.

Deltagerpris: kr. 200.- pr. person – Prisen dækker frokost og forplejning
Sidste tilmeldingsdato er 28. februar 2014

Rolf Lind
Formand Bueskydning Danmark
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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)

feBruar
Dato steD arrangør stÆvnetype 
 2. Hillerød Hillerød Bskl. FITA 18/12/8 m. Frederiksborgpokalen
 7.-9. Las Vegas, USA WA WC4 Indendørs og WC Finale 
 8.-9. Varde Bueskydning Danmark Trænerkursus, trin 1
 16. Hillerød Hillerød Bskl. SM Inde
 23. Esbjerg Viking, Esbjerg 3D  AFLYST
 25.-2. marts Nimes, Frankrig WA VM Inde

Marts
Dato steD arrangør stÆvnetype 
 8.-9.  Taastrup TIK DM inde Senior/Master
 15.  Fredericia Bueskydning Danmark Dommermøde 2014
 23.  DGI Huset, Vejle Vejle Bskl. 50m og 70 m. stævne
 29.-30. Virumhallen Lyngby Bskl. DM inde Ungdom

april
Dato steD arrangør stÆvnetype 
 6.  Jægersborg Hegn/Raadvad Kro Lyngby Bskl. Dyrehaverunden
 13. Odense Bueskydning Danmark Forbundsmøde
 18. Haderslev Haderslev Bskl. 3D turnering
 22.-27. Shanghai WA World Cup 1
 27. Sorø Sorø Bskl. 3D – 30 mål

BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

vision 25-50-75

Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 procent af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, 
og 75 procent af den danske befolkning er idrætsaktiv.

– Det er en høj overligger, vi her sætter for dansk idræt. I forvejen har vi i Danmark en af de mest 
idrætsaktive befolkninger i verden. Den position vil vi gerne udbygge. Det kræver, at flere trækker i 
samme retning. Derfor er jeg glad for, at DGI er klar til at gå med i en fælles indsats for at arbejde med 
en både ambitiøs og klar vision for dansk idræt. På den baggrund forventer vi, at visionen vil indgå i de 
fremadrettede overvejelser i Kulturministeriets udredningsarbejde.” siger DIF’s formand Niels Nygaard om 
visionen.   

Afsættet for visionen er status i dag, hvor 41 procent af befolkningen er medlem af en idrætsforening 
og 68 procent er idrætsaktive.

KILDE: DIF

BuesKyDning i sKolen
Danmarks skoler står over for en ny hverdag. Skolereformen træder i 
kraft fra skoleåret 2014-2015, og der er blandt andet varsel mere 
bevægelse i skoledagen. Er det muligt, at bueskydning kan blive en 
skoleaktivitet? Vi vil meget gerne høre, hvad I tænker. Er det muligt og 
hvordan?
KILDE: DIF. FOTO: DIF

I regeringen vision for fremti-
dens sunde danskere lyder det 
blandt andet:
•	 Flere	skal	bevæge	sig	
•	 Vi	skal	sørge	for,	at	vores	om-
givelser indbyder til fysisk aktivi-
tet og understøtter, at den grup-
pe af inaktive danskere, der 
gerne vil være mere fysisk akti-
ve, bliver det.

Visionen er, at 
•	 	andelen	af	danskere	på	16	år	eller	derover,	der	er	

moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden, skal øges 
med en tredjedel.

•	 	andelen	af	danskere	på	16	år	eller	derover,	der	be-
væger sig i fritiden, skal øges med 10 pct.

•	 	Hos	DIF	er	der	glæde	over	regeringens	tanker,	og	
man vil gerne aktivt spille med.

– I DIF hilser vi regeringens ambitiøse sundhedsmål 
om mere motion og bevægelse meget velkomment. I 
en vision, som vi kalder ’25-50-75’ har vi sammen 
med DGI opstillet langsigtede mål for at få dansker-
ne til at dyrke mere idræt, og de mål flugter meget 
fint med regeringens mål, ” siger Niels Nygaard, DIF’s 
formand.

I DIF er erfaringen, at idræt avler lyst til endnu 
mere idræt. Organisationen mener derfor, at skolere-
formen vil give mulighed for, at inaktive og idræts-
usikre børn kan opleve glæden ved idræt og ved at 
bevæge sig. Det vil ikke mindst forbedre deres læ-
ring og deres trivsel. Og det vil være positivt for sam-
fundet, fordi børnene på den måde får grundlagt 
sunde idrætsvaner, som følger dem resten af livet.

– I DIF og de andre hovedorganisationer, som vi 
har fælles motionsvisioner med, står vi klar med ud-
strakte arme til at indgå strategiske partnerskaber på 
motionsområdet med regeringen. Med DIF’s mere 
end 9.000 idrætsforeninger og omkring 1,9 millioner 
medlemmer mener vi i al beskedenhed, at vi har den 
fornødne viden og ekspertise på området. Desuden 
har vi over de senere år søsat en række udviklings-
projekter, hvoraf flere netop har de fysisk inaktive 
teenagere og voksne for øje. Med andre ord er vi 
klar til at sætte handling bag regeringens ord om 
’Flere skal bevæge sig mere’,” siger DIF’s formand 
Niels Nygaard.

Hvorvidt de danske idrætsorganisationer og der-
med bueskytteklubberne kan blive en aktiv medspil-
ler i drømmen om mere idrætsaktive danskere, kan 
vi håbe. Vi skal formentlig gøre meget for at gøre 
opmærksomme på os selv og tage initiativer lokalt. 
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