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LEDER
Lyse tider
I marts ramte foråret Danmark, og de fleste
bueskytter trippede for at komme ud i dagslyset
for at træne og konkurrere. For mange var der
dog et indendørs-DM, der skulle overstås, før
udendørstøjet blev fundet helt frem. Både DM
for senior og DM for ungdom blev store successer, og blandt de unge var der rekordmange
deltagere.
I dette nummer af BUESKYDNING hylder vi
medaljetagerne fra de to DM’er, og vi bringer et
par historie bag nogle af medaljetagerne.
Derudover tager vi dig med til andre spændende steder af dansk bueskydning.
God læselyst!
Allan B. Grønkjær, Redaktør, BUESKYDNING
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De overraskende finalister
Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Leon K. Rasmussen

– Sensationelt. 15-årige Kirstine Danstrup Andersen leverede den helt store overraskelse, da hun
vandt sølv ved DM i bueskydning.
Sådan startede Dagbladet Holstebro-Struer sin artikel den 15. marts 2014 om den talentfulde Kirstine
Andersen, Holstebro Bueskyttelaug, der vandt sølv
ved senior DM-indendørs 2014. I finalen stod hun
overfor endnu en overraskelse, 17-årige Natasja Bech
fra Viking Esbjerg. Begge havde skudt meget overbevisende i finalerunderne frem til guldfinalen. Og
begge var de overraskede over pladsen i finalen.
– Jeg havde håbet på at komme blandt de ti bedste. Det var dejligt, at det gik så godt. Det var tydeligt, at de andre var overraskede over, at jeg klarede
mig så godt. Det var en rigtig god konkurrence for
mig, sagde Kirstine Danstrup Andersen til Dagbladet
Holstebro-Struer.
Natasja Bech var kort forinden med det danske
landshold på træningslejr i Sydkorea, og det var en
oplevelse, der tændte hende endnu mere i drømmen
om store resultater og oplevelser med bueskydning:
– Opholdet i Korea var helt fantastisk. Jeg trænede med nok verdens bedste træner, Kim Hyung Tak.
Det var en vild oplevelse – ligesom successen ved
DM, fortalte Natasja Bech til Ugeavisen Esbjerg den
12. marts 2014.
Fælles for Natasja Bech og Katrine Andersen er, at
de går i skoler, hvor der er gjort plads til, at de kan
dyrke deres sport på eliteniveau. Kirstine Andersen
går i en eliteklasse i folkeskolen i Holstebro, mens
Natasja går på Esbjerg Gymnasium på 2. år. Gymnasiet er Team Danmark uddannelsespartner, og man
arbejder målrettet på at tilbyde deres elever muligheden for at forfølge deres drøm en karriere på højeste
idrætsniveau ved siden af at sikre sig en god ungdomsuddannelse.
Gymnasiet tilbyder blandt andet eliteidrætselever
godkendt af Team Danmark særlige tiltag som mulighed for et års forlængelse af den valgte uddannelse, supplerende undervisningstimer ved fravær grundet Team Danmark-aktiviteter (det kan være landsholdsrejse eller –samlinger), godskrevet fravær for
aktiviteter i Team Danmark-regi, støtte og vejledning
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fra en idrætsmentor på skolen, mulighed for at få
lagt morgentræning (fysisk træning og træning i elevens egen disciplin) ind i skoleskemaet m.m.
I Holstebro har kommunen sammen med Holstebro Bueskyttelaug og foranlediget og støttet af Bueskydning Danmark siden december 2013 forsøgt sit
med et pilotprojekt, hvor tidligere landstræner Ole
Gammelgaard har trænet en gruppe på fire unge
skytter en gang om ugen. Heriblandt Kirstine Andersen. Det har haft en tydelig effekt på deres udvikling.
– Jeg er meget imponeret over hendes resultat.
Ikke mindst over den ro og koncentration, som hun
viste. Hun skød jo mod sine idoler, så det var en stor
præstation, fortalte Ole Gammelgaard til Dagbladet
Holstebro-Struer.
Holstebro Elitesports primære opgave er at understøtte talentudviklingsmiljøerne i Holstebro Kommune. Dette gøres blandt andet gennem tilbud til
idrætstalenter om deltagelse i uddannelsesforløb i
folkeskolens 7.-10.klasse samt via ungdomsuddannelserne, hvor talenterne tilbydes et fleksibelt uddannelsesforløb med plads til fokus på både sporten og
skolearbejdet.
– Holstebro Bueskytteforening har gennem mange
år udviklet dygtige skytter, og pt. har klubben en talentgruppe, som har et ekstra højt niveau. Derfor har
det være naturligt for Holstebro Elitesport at understøtte klubarbejdet. Sammen med klubben og forbundet har Holstebro Elitesport skabt nogle yderligere træningstilbud – med ekstern træning samt fysisk
træning, fortæller Elitekoordinator John Mikkelsen til
BUESKYDNING.
Gennem samarbejdet mellem klub, forbund og
kommune ønsker Holstebro Elitesport at optimere
træningsforholdene for kommunens talenter indenfor bueskydning. John Mikkelsen fortsætter:
– Vi i Holstebro Elitesport ser store muligheder i
netop samarbejde mellem klub, forbund og kommune og kan allerede nu efter få måneder konstatere,
at den allerede øgede indsats giver store gevinster –
både sportslig, klubmæssigt og personligt for de implicerede udøvere og parter.
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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.

®

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
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Dansk mester
Senior
– indendørs 2014
FOTO: Kaj Frandsen
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Herre senior barbue
Guld
Torben Cramer, Lyngby
Sølv
Claus Kjær Vigen Larsen, København
Bronze Uffe Isaksson, Vordingborg

Dame masters recurve
Guld
Inger Andersen, Middelfart
Sølv
Henny Jeremiassen, Arcus
Bronze Hanne Thomsen, Viking

Herre senior langbue
Guld
Christian Jørgensen, Christiansfeld
Sølv
Thomas Sørensen, Aarhus
Bronze Jes Lysgaard, Køge
￼
Dame senior Langbue
Guld
Tanja Skudstrup, København
Sølv
Rie Ipsen, Nordkysten
Bronze Sabina Holstein, Køge

Herre senior compound
Guld
Martin Damsbo, Taastrup
Sølv
Patrick Laursen, Midtfyns
Bronze Jan Bang, Lavia Odense

Herre masters langbue
Guld
Frank Torndal, Randers
Sølv
Per Nielsen, Silkeborg
Bronze Knud Jørgensen, Nordkysten

Herre masters compound
Guld
Michael Søemod, Gladsaxe
Sølv
Finn Larsen, Fredericia
Bronze Mikael Bo Hansen, Randers

Langbue hold
Guld
København
Tanja Skudstrup, Margit Eero, Janus Langsig
Sølv
Hillerød
Torben Jensen, HC Rossau, Peter Bundsgaard
Bronze Nordkysten
Jens Lauesen, Knud Jørgensen, Rie Ipsen

Recurve hold
Guld
Taastrup
Martin Laursen, Mads Andersen, Frederik Sönnichsen
Sølv
Aalborg
Aske Halskov, Nikolaj Wulff, Mathilde Tønder
Bronze	Lyngby
Jan Jakobsen, Claus Andersen, Morten Fullerton

Herre senior recurve
Guld
Jan Jakobsen, Lyngby
Sølv
Frederik Sönnichsen, Taastrup
Bronze Aske Halskov, Aalborg

Compound hold
Guld
Taastrup
Sarah Sönnichsen, Martin Damsbo, Louise Laursen
Sølv
Midtfyns
Patrick Laursen, Mathias E. Jensen, Max banke Jørgensen
Bronze Nørre Snede
Stig Andersen, Jacob Viskum Steffensen, Louise
Hauge

Dame senior recurve
Guld
Natasja Bech, Viking
Sølv
Kirstine Andersen, Holstebro
Bronze Jeanette Riis, Aarhus

Dame senior compound
Guld
Sarah Sönnichsen, Taastrup
Sølv
Camilla Søemod, Gladsaxe
Bronze Tanja Amdi, Taastrup

Herre masters recurve
Guld
Hans Lassen, Sønderborg
Sølv
Peter Albrechtsen, Slagelse
Bronze Bent Gormsen, Hillerød
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FITA-DM guldet i 2013
forblev en kamp mod mig
selv indtil FITA-DM 2014
BUESKYDNING bringer her en historie fra langbueskytten Christian
Jørgensen, Christiansfeld Bueskytteklub, der to år i streg har vundet
det danske seniormesterskab indendørs.
Tekst: Christian Jørgensen. Foto: Leon K. Rasmussen

Når jeg tænker tilbage på min barndom, har middelalderens våben altid vagt min interesse. Buens indtryk fik jeg derfor i mine spæde barndomsår via min
Far. Han viste mig, hvordan en simpel bambus-busk
kunne omdannes til bue og pile. Jeg kan huske, jeg
blev fascineret af dette simple våben og behandlede
det med stor respekt. Jeg fik med tiden lov til at
købe en plastikbue og udstyret med en underskrift i
hånden fra min Far, fik jeg lov til at hente pile nede i
vores lokale jagtforretning.
Med tiden blev buen glemt til fordel for armbrøsten, slangebøssen og luftgeværet.
En forårsdag i 2012 erindrer jeg min barndoms
fascination af den simple bue, og beslutter at købe
mig en langbue. Jeg har en hektisk hverdag i mit fag
som tjener og øjner hurtigt den positive afstressende
virkning, det giver at skyde med buen.
I sensommeren samme 2012 melder jeg mig ind i
Christiansfeld Bueskytteklub, som var primært compoundskytter og på trods af, de var en af de mindste
klubber i Jylland, leverede de yderst fornuftige resultater. Netop denne klubs filosofi byggede på fleksibel træning udover to faste træningsdage. Det passede mig fint med mine skæve arbejdstider, og som
eneste langbueskytte masser af selvtræning.
Fitness har i mange år været en naturlig del af min
hverdag, og jeg tror, den træning har været med til
at skabe relativ hurtig succes med buen. Masser af
selvdisciplin, ideer hist og her, kraftig sauteret i min
egen overbevisning var vejen frem. Decideret træner
har jeg ikke haft, men nærmere en guidet hånd i
form af skytten “The Bearkiller” alias Helge Brummer.
Han var da compoundskytte, men han valgte at
købe sig en langbue kort efter, jeg meldte mig ind i
klubben for at gøre mig selvskab i ny og næ. Her
blev teori og introduktion til de hjemmedesignede
pile blandt andet gennemgået de kolde vinteraftner.
Efter cirka fire måneders træning opfordrede klub-

ben mig til at tage til stævne i DGI Huset i Vejle for
at mærke, hvordan FITA-stævner afvikles, og otte
måneder efter var det helt naturligt, at mit kun 2.
stævne blev til DM i Kjellerup 2013. Målet var at se,
hvad der skulle til for at vinde en podieplads de
efterfølgende år. 11 skytter var vi samlet, og ligeså
fremmet som en Robin Hood (dog uden forventningens pres ifølge min teori) blev guldet mit. Dog var
jeg nok den mest forvirrede finaleskytte af alle, for
jeg vidste praktisk talt ikke, hvornår jeg skød mig i
finalen.
Så kom presset, jeg tænker, når man er mester,
kan man vel ikke bare sige, man ikke gider stille op,
medmindre der kommer et eller andet uforudset, og
her vidste jeg datoen næsten et år frem til forberedelse til DM i 2014. Så efter udendørs 3D-stævnerne
i sommeren 2013, skippede jeg mit job og fandt nyt
job med øje for arbejdstider, der gav mulighed for
mere intenst bueskydning.
Målet for FITA-DM indendørs 2014 var sat hjemmefra, og en FITA-podieplads var et ønske, ikke
mindst for at overbevise mig selv om, at det ikke var
kun var held i 2013. Jeg erkender, jeg toppede i februar til Frederiksborg Pokalen 2014, og niveauet
faldt en 1/3-del til DM 2014. På trods af det forsvarede jeg min titel og forblev Langbue Senior FITADanmarksmester 2014.
Min mentalitet
Jeg er min egen konkurrent, mine medskytter må
gerne vinde over mig, hvis de er overbevisende, men
jeg skal som minimum kunne sige til mig selv, jeg
gjorde, hvad jeg kunne. Fysisk og psykisk hæmninger
er acceptabelt, men disse ting elimineres op til et
stævne, ellers bliver jeg hjemme. Jeg har et ønske
om, at være blandt dem, der bidrager til at hæve
standarden blandt Langbue skytterne, hvad enten
det er Fita eller 3D.
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Ungdomsskydning
i dansk bueskydning
	Del 2
I efterkrigstiden var de unge stadig ikke et fast element
i dansk bueskydning. Fremgangen kom dog stille og roligt.
Tekst: Holger Kürstein

Spørgsmål og svar
I februar 1948 udsender forbundet et spørgeskema
vedrørende foreningernes gøren og laden for, at
man kan danne sig et indtryk over, hvad der rører sig
i foreningerne. Og for at foreningerne kan lære
noget af hverandre. 18 foreninger (ud af 32 – april
1948) svarer på de 12 spørgsmål – hvoraf nr. 7 går
på, om man har juniorskytter.
11 foreninger svarer nej: Middelfart, Maribo, Nr.
Aaby, Rønne, Hørsholm og Søborg. Køge svarer nej,
da alle de unge i byen er fodboldgale! Roskilde
havde haft en juniorafdeling, men har nu sløjfet den.
Frederikshavn har dårlige erfaringer med juniorafdelingen. I Viking har man kun haft ”sorg og ulejlighed” med juniorerne. Nakskov har haft – men…
I 7 foreninger er der juniorer: I Holte har man en
juniorafdeling, som blev startet i foråret 1947 og nu
består af syv medlemmer. ”Pilen” Odense har få juniorer, og i Næstved kan man mønstre syv unge.
Lyngby svarer bare ja, mens Brøns melder om 8 juniorer. Aalborg bemærker, at de længe har haft en juniorafdeling. I Amager lader man juniorer og damer
deltage på lige fod.
Ingen tvivl om, at man i de fleste foreningerne
mangler den ”kultur”, der skal til for at beskæftige
sig med de unge. En kultur som det nok tager længere tid end de 7-8 år at opbygge.
Stagnation
Fra 1947 til omkring 1951 ser det ud til at der indtræder en vis stagnation, hvad angår juniorskydning.
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I hvert fald er det meget spredt med omtale af disse.
En af årsagerne hertil kan være, at man på et tidspunkt opfordrer foreningerne at afkorte deres referater fra generalforsamlinger og klubmesterskaber.
Man var nødt til en overgang at reducere forbundsbladbladet til kun fire sider om måneden grundet
økonomi – frem for at sætte prisen op. Juniorerne
var stadig lavt prioriteret ude i foreningerne!
Men de var der dog. Blandt andet ved JM 1949
deltog fem juniorer. Tre fra Aalborg og to fra Aarhus.
Og ved et stævne i Aalborg omtales en Kurt Jensen i
klasse F med et flot resultat. At placere de unge skytter i klasse F i resultatlisterne – en begynderklasse –
gør, at de er svære at identificere i resultatlisterne,
med mindre de blev omtalt i teksten, hvilket ikke
altid er tilfældet.
Et resultat, som bliver omtalt, er fra september
1950. En 16-årig Ole Ipsen fra Amager præsterer på
50 m en serie på maksimum 54 point på 6 pile. Centrum på 50m skiven var dengang en 9’er! Godt nok
under træning men spændende resultat.
Vejle melder om en fugleskydning sidst i 1950
med deltagelse af juniorer – heriblandt en pige,
Karen Bredegaard, som i dyst med Peter Jessing
Lund måtte se sig distanceret efter tre piles omskydning.
Børns leg med bue og pil
Under denne overskrift beskæftiger formanden for
forbundet, Poul Nielsen sig april/maj 1951 med en
omsiggribende trend blandt unge drenge. Politiet har

udsendt forbud mod børns farlige leg med bue og
pil, som har afstedkommet flere ulykker, og forbundet har ved flere lejligheder gennem pressen udsendt
advarsler desangående.
Poul Nielsen mener, at årsagen til miseren kunne
ligge i, at der for tiden i biograferne vises flere bueskyttefilm i Robin Hood-stilen. (Faktisk var filmen om
Robin Hood med Errol Flynn i hovedrollen min allerførste farvefilm, som jeg så sammen med min far
først i 1950-erne. Filmen var faktisk fra 1938, men
kom først til Danmark længe efter krigen. Min interesse for sporten bunder sikkert heri.)
Nå, men Poul Nielsen slår til lyd for, at den tid ikke
er fjern, hvor man vil kunne optage drenge som
juniormedlemmer i klubberne. Det er dem vi skal
bygge for fremtid på, skriver han. Han er dog klar
over, at foreningerne skal være rustet til at tage
imod de unge, og at det kræver, at der er voksne til
stede, som kan undervise de unge og holde justits.
Samt hvad der er mere vigtigt: ”Der må ikke ske
ulykker i en bueskytteforening!” Han opfordrer foreninger, som modtager juniorer, at lade høre fra sig
om, hvordan man gebærder sig.
I juni 1951 refereres en notits fra Lolland Falsters
Stiftstidende, om at man i Nykøbing Falster vil søge
at danne en bueskytteforening, som udelukkende
skal bestå af skoleelever fra 13 år og til gymnasiet.
En tidligere bueskytte, Styring Nielsen har taget initiativet hertil – netop for at undgå den farlige leg på
offentlig vej.
Skaf nye medlemmer
Under denne overskrift tager J.P. fra Hillerød i april/
maj 1951 blandt andet emnet juniorer op i et indlæg
i BUESKYDNING. Jens P. Hansen oplyser, at han på
SBSU´s møde i marts rejste spørgsmålet – dog uden
at få ret megen tilslutning. Han tror imidlertid fuldt
og fast på, at der findes mange drenge(!), som vil
dyrke vor idræt, og at man skal tage skridtet fuldt
ud og tage den som 12-årige, og ikke vente på, at
de bliver 16 år. Disse skal dog have bedre betingelser
end at skyde på de lange ronder. Ham plæderer for
at indførsel af særlige afstande og evt. skyttemærker
for aldersklassen.
Han er klar over, at det vil være et stort ansvar og
koste mange anstrengelser, ”men jeg tror på, at det i
det lange løb betaler sig. Det er jo ungdommen,
som skal føre vor idrætsgren videre”.
Debat om juniorer
For om muligt at sætte gang i debatten om juniorskydning, henvender Poul Nielsen sig til det svenske
forbund, Henry Kjellson, som på det tidspunkt er

præsident for FITA, for at få et kendskab til, hvordan
man der håndterer de unge bueskytter. Blandt andet
havde man i starten skudt på for lange afstande,
men havde nu sat afstanden til 30 yards og på et
122 cm ansigt. Man havde ingen minimumsalder, og
kontingentet var cirka det halve af seniorernes.
Fra Gentofte Bueskyttelaug melder man sig i debatten. Formanden, Gunnar Albertsen er en driftig
mand. Foruden mange andre gøremål for klubben
og for forbundet har han (klubben) oprettet en afdeling for piger og drenge.
– Vi har juniormedlemmer på andet år, og er
meget glade for dem. For tiden (juli 1951) har vi syv
– to piger og fem drenge i alderen 11-15 år. Aldersgrænsen har vi set gennem fingrene med, men vi
tager dem ikke yngre end 10 år. De betaler 2 kr. i
kontingent om måneden, men er kontingentfri om
vinteren, da vi desværre ingen vinterbane har. Vi
lader juniorerne skyde en særlig kort ronde over afstandene 40- 25- og 15 m, som har vist sig at passe
til deres fysik og buernes styrke. Deres buer af træ
eller stål er fra 28 til 35 pund. Instruktionen tager
jeg selv mig af. Desuden giver jeg dem vejledning i
buens bygning og pilenes og strengens fremstilling.
Strengene laver de selv på vor maskine, hvorved de
på den måde sparer penge. Det glæder os, at juniorernes forældre også er meget interesseret, og det
giver også dem lyst til at prøve. Jeg mener, at optagelsen af juniormedlemmer i foreningerne rundt i
landet, således vil medføre flere seniormedlemmer”.
En fremsynet mand, denne Gunnar Albertsen, som
i øvrigt var blevet udpeget som én af to landsdels
instruktører – for Sjælland.
Ifølge en notits i Roskilde Tidende på samme tid
påtænker man i Roskilde Bueskyttelaug at oprette en
juniorafdeling. Man kan blot henvende sig til formanden, Holger Hansson eller komme til træningen
onsdag og fredag aften eller søndag formiddag.
Det går trægt
Trods ovenstående anstrengelser er der ikke meget
at berette om vedrørende juniorernes aktiviteter i
forbundets blad de næste år. Problemet bunder formentlig i, at man fra officiel side ikke har overskud
til at formulere et koncept for de unges aktiviteter –
samtidig med at kun få foreninger tænker i de
baner. Der er også muligt, at nogle af de unge bliver
placeret i klasse F – som var begynderklassen og som
kun skød kort ronde – og dermed ikke identificer
bare som juniorer.
Fortsættes side 14
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Forsat fra side 13

Helt sporadisk kan nævnes, at i Aalborg i november 1951 deltager en 10-årig Ole Andersen for første
gang i et stævne – en fugleskydning. ”Det udviklede
sig til en mannedyst blandt de unge skytter”.
Amager Bueskyttelaug har april 1952 besøg fra
det svenske samt fra det øvrige Sjælland til en terrænskydning. Tre juniorer er nævnt i resultatlisten –
herunder én svensk.
En undtagelse fra reglen er, at Gentofte den 11.
juni 1952 afholder et stævne kun for juniorer. Det er
faktisk det første arrangement overhoved kun for juniorer, som vi støder på. Skydningen går over to
korte ronder – 35 m, 25 m og 15 m. der deltog 11
juniorer i alderen 12 – 14 år.
I Vejle nævnes to deltagere i juniorklassen ved et
stævne maj 1952. Heraf faktisk en pige, Rita Nielsen
fra Odense.
At man dog i forbundet er opmærksom på problemet, fremgår af beretningen ved forbundsmødet
1952:
– Udvalget, der arbejder med juniorspørgsmålet,
havde af forskellige grunde ikke kunnet afslutte sit
arbejde og fremkomme med forslag til mødet. Udvalget fortsætter sit arbejde og håber inden længe at
fremkomme med forslag.
Ifølge referatet havde ingen kommentarer til
emnet!
Først i april 1953 meddeler forbundet, at man har
truffet bestemmelse derom:
– Juniorer må kun skyde kort ronde og damernes
lange ronde. Hvorvidt en junior må skyde den lange
dameronde, må i hvert enkelt tilfælde afgøres af foreningens formand, da dette må være afhængigt af
den pågældendes fysik og det materiel, han anvender. Juniorer kan opnå bronze- og sølvmærker efter
de sædvanlige point. Guldmærket kan ikke opnås af
juniorer. (Formentlig fordi det kun var for langrondeskytter, hk).
Ved et stævne i Fredericia august 1952 deltog ju-
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niorer i to klasser. En Viggo Hansen på kun 15 år
havde bedste resultat blandt junior- og begynderklassen klasse F og blev nr. 5 af samtlige 38 skytter!
Også i 1952 meldes om enkelte juniorer ved stævner i Roskilde, Hillerød og Helsingør.
I juni 1953 var der startet en ny forening i Aabenraa med hjælp af folk fra Haderslev. 13 interesserede
meldte sig med det samme på mødet – heraf 7
drenge og endnu flere forventedes. Det var i øvrigt
en gængs taktik på den måde at udbrede buesporten i landet. At bestående foreninger fungerede som
”fødselshjælpere” i nabobyerne og anbefalet af forbundet!
Ved det jyske mesterskab 1953 i Frederikshavn
deltog efter resultatlisten i hvert fald fem juniorer.
Disse blev sågar nævnt i referatet i BUESKYDNING i
julinummeret:
– Hos juniorerne lagde man straks mærke til Ib
Sørensen fra Vejle, der sammen med klubkamme
raten Arne Uth førte hele vejen fra start til mål. Disse
unge skytter præsterede noget af det helt rigtige, og
vi spår vist ikke meget galt, når vi forudsiger, at de i
løbet af nogle år vil være at finde i den jyske elite.
Ib Sørensen vandt med 792 point foran Arne Uth
med 720 point. Samme Ib Sørensen er senere på
året noteret for 1088 point ved et stævne, som er
foreningen Jydens i Ringkøbing første. Og igen i
Vejle opnå han – nu i klasse 3 sammen med damerne – 1298 point. Det noteres, at han kun er syv
point efter den jyske rekord for damer. Han blev desuden fuglekonge i Vejle det år.
I løbet af 1953 melder blandt andet følgende foreninger om juniorer en eller flere gange ved diverse
stævner og klubmesterskaber: Aalborg: Eigil Aagaard
651 p, Haderslev: Leo Mathiasen 249 p, Fredericia:
Viggo Hansen, 1179 p, Ib Sørensen, 1124 p, Aalborg: Eigil Aagaard, 651 p og Gentofte.
1954 stævne i Fredericia: Igen Viggo Hansen, Fredericia, 1237 p og Ib Sørensen, Vejle, 1078 p.

Udmelding fra forbundet
Det er symptomatisk, at deltagelsen af juniorer i diverse skydninger er noget tilfældigt. De unge kommer og går, og den kultur, der senere skulle vokse
frem – at unge sagtens kunne skyde med bue – var
endnu ikke i sigte. Årsagen hertil kunne være, at
man i foreningerne ikke var indstillet på at afse tid
og kræfter på sagen og ikke mindst mangel på anvendelige materialer.
I forbundet var man heller ikke indstillet på at
fremme sagen. På et bestyrelsesmøde marts 1954
forelå et forslag fra Nyborg om at gøre noget ekstra
for sagen og at lade juniorer deltage ved DM på dameronden.
– Dette mener man ikke kan lade sig gøre, da
man i forvejen må holde stærkt igen for ikke at deltagerantallet til DM bliver for stort. Juniorsagen har i
øvrigt ikke den store betydning for bueskydning,
som Nyborg tillægger den. (Medlemstallet taler i øvrigt for sig selv). Det viser sig i praksis, at juniorer er
alt for ustabile, interessen varer kun kort – dog med
få undtagelser”.
Man påpegede videre i referatet, at det var vanskeligt for foreningerne at skaffe seniorer, der havde
tid til at påtage sig ansvaret med at holde opsyn på
skydebanen. Derudover var økonomien i de relativt
små foreninger ikke til det. Man henviste desforuden
til de af forbundet trufne bestemmelser fra april
1953.
Trods ovenstående melder Aabenraa maj 1954 om
fire lovende juniorer, og ved Jysk mesterskab samme
år deltager igen Ib Sørensen, Viggo Hansen sammen
med en Sv. Svensson. Ib Sørensen betegnes nu som
meget lovende og han rykker op i seniorklassen til
næste år. De unge var også med i et stævne i Fredericia. Jyllands Bueskytte Union var i øvrigt den eneste
union, som ifølge resultatlisterne havde deltagelse af
juniorer det år i deres mesterskaber. Et par unge deltager i en fugleskydning i Gentofte.

1955 var året, hvor man på det internationale
bueskytteforbunds kongres i forbindelse med VM i
Helsingfors vedtog FITA-ronden på 144 pile.
Sekretæren for DBSF, C.O. Vaaben Hansen orienterede derom i augustnummeret. Der skulle udarbejdes ny klasseinddeling og nye pointsatser for bueskyttemærkerne, og han opfordrede foreningerne til
straks at begynde at skyde den nye ronde, da den
ville blive obligatorisk ved unionsmesterskaberne
samt DM. Der var ingen retningslinjer for juniorer!
JM blev dog skudt efter den gamle ronde med
deltagelse af fire juniorer. En Tonny Larsen nåede
920 point – 13 point bedre end bedste dame.
På forbundsmødet ved DM samme år var kontingentet til forbundet til debat. Man vedtog at beholde de hidtidige satser: 2 kr. for voksne og 1 kr. for
juniorer.
Ellers er det er ikke ofte, at juniorer bliver nævnt i
hverken de officielle meddelelser fra forbundet eller i
foreningernes indberetninger først og midt i 1950erne. En af årsagerne kan være, at juniorerne ”gemmer” sig i de forskellige klasseskydninger – bl.a. bruges laveste klasse 7 til begyndere og formentlig juniorskytter. I hvert fald vides, at Jørgen Tang Holbæk,
Østerbro – en nevø til Ejnar T. Holbæk – i et stævne i
Gentofte deltager netop i kl. 7. Heller ikke i Vinterskydningen, som nu foregår på både 25 m og 15 m,
nævnes juniorer. Dog optræder der en juniorer ved
den første officielle FITA-ronde på Fyn ved Pilen,
Odense maj 1956 samt to af slagsen fra Aabenraa
og Viborg ved JM samme år.
Med optagelse af den nye FITA-ronde skulle der
udarbejdes mærkesatser, og på et bestyrelsesmøde
april 1956 besluttes bl.a., at piger og drenge kan erhverve mærker. For at opnå et bronzemærke skulle
der opnås 400 point for de 144 pile. Juniorerne skulle formentlig skyde på damernes afstande, hvilket
ikke er nærmere præciseret.
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Dansk mester
ungdom
– indendørs 2014
FOTO: Kaj Frandsen

Recurve herre FITA junior
Guld
Jonathan Ipsen, Køge
Sølv
Casper Lauridsen, Hillerød
Bronze Aske Halskov, Aalborg
Recurve dame FITA junior
Guld
Sussie Frantzen, Taastrup
Sølv
Tia Westermann, København
Recurve herre FITA kadet
Guld
Nicolai Carlé, Aalborg
Sølv
Magnus Bager, Arcus
Bronze Pelle Faurskov, Aarhus
Recurve dame FITA kadet
Guld
Sif Rasmussen, Midtfyns
Sølv
Zia Jørgensen, Gladsaxe
Bronze Anina Keil, Rønne
Recurve herre kadet
Guld
Christian Gross Nielsen, Middelfart
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Sølv
Jonathan Ø. A. Pedersen, Lyngby
Bronze Nicklas Rokkjær, Lyngby
Recurve dame kadet
Guld
Josephine S. Andersen, Lyngby
Sølv
Anne-Sofie Bjørn, Aalborg
Bronze Josefine Edelberg, Viking
Recurve herre mini
Guld
Emil Skouboe, Viking
Sølv
Jonas Slotsager, Viking
Bronze Mick Klein, Silkeborg
Recurve dame mini
Guld
Louise Heinsen, Aarhus
Sølv
Frida Mastrup, Sorø
Bronze Caroline Netterstrøm, Sorø
Recurve herre micro
Guld
Mikkel Iversen, Silkeborg
Sølv
Sebastian Sydbøge, Viking
Bronze Christian B. Christensen, Frederikssund

Recurve dame micro
Guld
Wickie Sørensen, Viking
Sølv
Clara Ladefoged, Aalborg
Bronze Jude Mann, Lyngby

Compound dame mini
Guld
Karla Kold, Aarhus
Sølv
Sofie Witt Møller, Randers
Bronze Line Østerby, Randers

Compound herre FITA junior
Guld
Stephan Hansen, Nykøbing Falster
Sølv
Peter Sigil, Præstø
Bronze Mathias Pedersen, Middelfart

Compound herre micro
Guld
William M. Jensen, Glostrup
Sølv
Mathias Fullerton, Lyngby
Bronze Magnus Mølbæk, Randers

Compound dame FITA junior
Guld
Sarah Sönnichsen, Taastrup
Sølv
Tanja Amdi, Taastrup
Bronze Estrid Nielsen, taastrup

Compound dame micro
Guld
Natacha Stütz, Glostrup
Sølv
Anne Sophie Lygum, Hillerød
Bronze Isabella Andersen, Randers

Compound herre FITA kadet
Guld
Erik D. Hansen, Odense
Sølv
Mathias E. Hansen, Midtfyns
Bronze Thor Guldmann, Sorø

Barbue herre FITA junior
Guld
Mads Toft Christiansen, Roskilde
Sølv
Mads Møller Nørgaard, Roskilde

Compound dame FITA kadet
Guld
Sasha Rasmussen, Taastrup
Sølv
Katja Ree Møller, Sorø
Bronze Eva Søndergaard
Compound herre kadet
Guld
Marcus Sehested, Vordingborg
Sølv
Simon Olsen, Vordingborg
Bronze Frederik Bengtson, Gribskov
Compound dame kadet
Guld
Emma Massé, Lyngby
Compound herre mini
Guld
Sune Rasmussen, Taastrup
Sølv
Micki Schäeffer, Varde
Bronze Valdemar Chr. Astrup-Jensen, Randers

Barbue dame FITA kadet
Guld
Julie Rønnov, Præstø
Barbue
Guld
Sølv
Bronze

herre kadet
Niels V. Hemmingsen, Frederiksværk
Mikkel Gyllenborg, Præstø
Jacob Lauridsen, Gribskov

Barbue dame kadet
Guld
Sara Katrine Vordingborg
Sølv
Sofie Winter Jensen, Gribskov
Barbue
Guld
Sølv
Bronze

herre mini
Mads Rothmann, Sorø
Alexander Christensen, Lyngby
Philip Rasmussen, Vordingborg
Fortsættes side 18
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Forsat fra side 17

Camilla Nielsen, Sif Rasmussen, Monique Holm

Barbue
Guld
Sølv
Bronze

dame mini
Leonora Christine Hess-Petersen, Nordkysten
Cecilie Jensen, Sorø
Sophia Madigan, Lyngby

Compound hold 18 meter
Guld
Taastrup
Sarah Sönnichsen, Tanja Amdi, Sasha Rasmussen

Barbue
Guld
Sølv
Bronze

herre micro
Viktor Buus Kristensen, Køge
Andy Christensen, Vordingborg
Marcus Jensen, Sorø

Barbue
Guld
Sølv
Bronze

dame micro
Theresa Haagen Andersen, Lyngby
Victoria Meyer Larsen, Sorø
Marie F. Marckmann, Køge

Langbue dame FITA junior
Guld
Sif Babar, Præstø
Langbue herre FITA kadet
Guld
Carl Johan Bundsgaard, Hillerød
Sølv
Niels Frederik Salling, Aalborg
Bronze Ludvig Rossau, Hillerød
Langbue dame FITA kadet
Guld
Liva Nielsen, Christiansfeld
Sølv
Asdis Larsen, Nordkysten
Langbue herre kadet
Guld
Lukas Johansen, Hillerød
Sølv
Rune Nielsen, Sorø
Bronze Aleksander Andersen, Hillerød
Langbue dame kadet
Guld
Trine Koefoed, Roskilde
Sølv
Frederikke Vedel, Hillerød
Bronze Louise Strand, Hillerød
Langbue herre mini
Guld
Asger Rasmussen, Sorø
Sølv
Kristoffer Franken, Aarhus
Bronze Hauge Jacobsen, Rønne

Compound hold 12 meter
Guld	Vordingborg
Simon Olsen, Marcus Sehested, Troels Olsen
Sølv
Randers
Valdemar Chr. Astrup-Jensen, Sofie Witt Møller, Martin Nielsen
Bronze	Lyngby
Emil Kleberg, Anton Bruusgaard Mortensen, Emma
Massé
Barbue hold 12 meter
Guld
Sorø
Mads Rotmannn, Benjamin Gabel, Cecilie Jensen
Sølv	Lyngby
Alexander Christensen, Sophia Madigan, Thomas
Hørlyck Ebdrup
Bronze	Vordingborg
Jonas Mess, Sara Katrine Andersen, Philip Rasmussen
Langbue hold 12 meter
Guld
Hillerød
Louise Strand, Aleksander Andersen, Lukas Johansen
Sølv
Sorø
Rune Nielsen, Asger Rasmussen, Nicolai AlmskouDahlgaard
Bronze Aarhus
Kristoffer Franken, Caroline Pedersen, Mads Bovbjerg
Recurve hold 8 meter
Guld	Viking
Sebastian Sydbøge, Wickie Sørensen, Emma Frerks

Langbue herre micro
Guld
Elias Flensted-Urech, Lyngby
Sølv
Tobias Magnusen, Nordkysten
Bronze Keelan Svolgart, Hinnum Hut

Compound hold 8 meter
Guld
Glostrup
William m. Jensen, Natacha Stütz, Jack Chadwick
Sølv	Lyngby
Mathias Fullerton, Marcus Nielsen, Tore Lindboe
Bjarnarson
Bronze	Varde
Lucas Busch, Benjamin Kostow, Oscar Lauridsen

Recurve hold 18 meter
Guld
Aalborg
Aske Halskov, Nicolaj Carlé, Magnus Berg Ladefoged
Sølv
Køge
Jonathan Ipsen, Peter Egestad, Jakob Knutzen
Bronze Midtfyns

Barbue hold 8 meter
Guld
Køge
Marie F. Marckmann, Viktor Buus Kristensen, Anders
Dalsgaard
Sølv
Sorø
Victoria Meyer Larsen, Jakob Esmann, Marcus Jensen

Langbue dame mini
Guld
Agnes Hertz Dahlgren, Lyngby
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Recurve hold 12 meter
Guld
Aalborg
Lilli Fulgsang, Anne-Sofie Bjørn, Emma Sehested Langeland

VM indledes på
Sundby Idrætspark
Tekst: Mads Bang Aaen

Når VM medaljerne i 2015 skal uddeles, bliver det
med finaler foran Christiansborg Slotsplads. Men for
at kvalificere sig til medajle skydningerne kræver det,
at man kvalificerer sig fra den indledende skydning.
Placeringen af denne er nu endeligt blevet fastlagt,
og kommer til at ske i Sundby Idrætspark. Den indledende skydning starter med den officielle træning
søndag den 26. juli. Mandag den 27. juli starter VM
officielt, og de sidste indledende skydninger sker fredag den 31. juli. Finalerne skydes lørdag den 1. august
og søndag den 2. august. Så snart World Archery
har godkendt det første udkast til programmet for
VM, bliver det offentliggjort på hjemmesiden og her
i bladet.
Oprindeligt var det planen, at de indledende skydninger skulle foregå på Amagerfælled, men da det
tiltænkte område ikke har gennemgået den forventede planering, og i 2015 muligvis bliver omdannet
til en campingplads, er det besluttet at flytte den
indledende skydning.

Flytningen til Sundby Idrætspark kan faktisk
komme VM til gavn, vurderer formand for Bueskydning Danmark Rolf Lind:
– Ved at rykke til Sundby Idrætspark kommer vi
tættere på et område, hvor der bor flere mennesker
og er mere offentlig transport. Dermed bliver det
forhåbentlig lettere at tiltrække folk til at komme og
overvære de indledende skydninger. Udover at vi
kommer tættere på folk med flytningen, er det
anlæg, vi nu skal skyde på, endnu bedre og mere
velegnet til de mange baner, der skal bruges til den
indledende skydning. I Sundby kommer vi til et
anlæg, der i forvejen er hegnet ind. Størrelsesmæssigt passer det perfekt til de rammer, vi skal skabe,
og i og med der i forvejen er idrætsaktiviteter på anlægget, er der en masse faciliteter, som vi kan bruge.
Vi skal derfor ikke ud og opbygge fra bunden, som
det var tilfældet på Amagerfælled.

Sommerskydning 2014

Sommeren er på vej – og sommerskydningen er derfor også ved at være klar.
Den starter op den 25. april – men der er allerede nu blevet åbnet op for tilmeldinger.
Læs mere på bueskydningdanmark.dk

Ny stor sportevent til
Christiansborg Slotsplads
Knap er den sidste løber fra det succesfulde VM i halvmaraton kommet
i mål, før det kan offentliggøres, at endnu en stor sportevent skal
afvikles i hjertet af København på Christiansborg Slotsplads. Verdens
bedste bueskytter, med den forsvarende verdensmester og årets
sportsnavn 2013, Maja Jager, skyder om VM-medaljerne i 2015 med
Christiansborg som smuk kulisse.
Tekst: Mads Bang Aaen. Foto: Cees van Roeden

Formand for Bueskydning Danmark, Rolf Lind udtaler
– Da vi i 2009 afviklede World Cup finalen i Nyhavn, høstede vi stor international ros og satte nye
standarder for, hvordan man kan afvikle en interna
tional bueskydningsevent. Med valget af Christiansborg Slotsplads til VM-finalerne i sommeren 2015
håber vi at kunne skabe et ligeså ikonisk eventsetup. Vi har et mål med VM om at vise det bedste
fra vores sport til hele verden. Det vil vi gerne kombinere med at vise det bedste af Danmark og København til hele verden, ved at placere finalerne i hjertet
af København.
Danmarks forsvarende verdensmester Maja Jager
ser frem til at skyde på hjemmebane:
– Jeg glæder mig over at skulle forsvare min VMtitel på hjemmebane. København bliver en fantastisk
værtsby, som jeg glæder mig over, at mine interna
tionale kollegaer kommer til at opleve. Jeg er sikker
på at Christiansborg kommer til at udgøre et flot
sceneri til finalerne.
– Christiansborg Slotsplads har dannet arena for
flere store sportsevents i de senere år. Således har de
tilbagevendende events som KMD Ironman Copenhagen og Christiansborg Rundt i svømning skabt folkefest og stor opmærksomhed omkring sporten på
Christiansborg Slotsplads, ligesom Christiansborg
Slotsplads ved det nyligt afviklede VM i halvmaraton

var epicentrum for en gigantisk løbefest. Der kommer helt naturligt yderligere fokus på en event, når
den placeres centralt i byen i smukke omgivelser”
siger Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark.
VM i København bliver, udover at der skal kæmpes om VM-medaljer, også første mulighed for at
kvalificere sig til OL i Rio.
Fakta om VM I bueskydning
•
Afvikles i København fra den 26. juli til den
2. august, finalerne skydes den 1-2. august
på Christiansborg Slotsplads.
•
VM afvikles hvert andet år
•
Der forventes 500 skytter fra 75 lande.
•
VM i København fungerer ligeledes som første kvalifikationsmulighed til OL i Rio i 2016.
•
Der skydes med to buetyper, Compound
(50m) og recurve (70 m).
•
Der skal uddeles følgende medaljer i begge
buetyper: Individuel skydning for herrer og
damer, Hold (3 skytter) herrer og damer og
Mix hold (2 skytter).
•
VM i bueskydning afvikles af Bueskydning
Danmark, Sport Event Denmark, Københavns
Kommune, Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen.
•
VM vil blandt andet blive sendt på Eurosport.

21

Overvældende stor
Dyrehaverunde
Tekst og foto: Eva Kristensen

Så er årets første udendørs 3D-stævne afsluttet.
Stævnet blev vanen tro afholdt i Dyrehaven – i år
den 6. April, og det var 34. gang, at Dyrehaverunden
startede 3D-udendørssæsonen. Vejret var ok; let
overskyet, enkelt dryp og sidst på eftermiddagen
kom der også enkelte solstrejf.
Det var tydeligt, at skytterne havde glædet sig til
at komme ud og til at se hinanden igen efter vintersæsonen. Det betød mange gensynskrammer og
hyggesnak før, under og efter stævnet. Det er dejligt
at se, at der er opstået et venskab mellem mange af
skytterne på tværs af landet og på tværs af buetyper.
Deltagermæssigt må man sige det var overvælden
de, der deltog 239 skytter fra 44 forskellige klubber.
Det betød også, at patruljerne var lige i overkanten
med op til 8 skytter. Hvilket gjorde, at man på de
små dyr måtte frem og markere ad flere gange og
alt tog lidt længere tid. Så det blev en meget lang
dag, især for de jyske skytter, som jo var draget
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hjemme fra ved 5-tiden og først var hjemme igen
omkring kl. 22-23.
Der var besøg af TV Lorry. Udsendelsen blev sendt
søndag aften, så mange nåede ikke hjem for at se
det, men klippet kan stadig findes på TV2 Lorrys
hjemmeside. Her kan du høre nogle erfarne bueskytter udtale sig om den fremgang, som dansk bueskydning oplever:
– Udover at det er en fysisk sportsgren er det også
en mental sportsgren, fordi du konkurrerer i virkeligheden med dig selv, fortalte Gunni Steen Frederiksen, Lyngby Bueskyttelaug til TV2 Lorry.
– En stor del af det er, at folk nok søger noget enkelthed, forklarer Jes Lysgaard, Køge Bueskyttelaug.
Stævnet bød også på rigtig mange børneskytter
som blev fulgt af forældre og bedsteforældre, det så
ud til at de fleste hyggede sig, men også for børnene var det en lang dag, så der har nok været ro i bilerne hjemad.

STÆVNEkalenderen

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

APRIL

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
6.
12.-13.
13.
18.
22.-27.
27.
27.

Jægersborg Hegn/Raadvad Kro
Grøndalscentret, Kbh.
Odense
Haderslev
Shanghai
Sorø
Køge

Lyngby Bskl.
Københavns Bskl.
Bueskydning Danmark
Haderslev Bskl.
WA
Sorø Bskl.
Køge Bskl.

Dyrehaverunden
Workshop
Forbundsmøde
3D turnering
World Cup 1
3D – 30 mål
Dogmestævne. 70m/50m med finaler

MAJ

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
10. 		
Lyngby Bskl.
13.-18.
Medellin, Colombia
WA
17.
Vrandrup v. Kolding
Palnatoke
19.-24.
Ljubljana, Slovenien
WAE
				
25.
Middelfart
Middelfart Bskl.
29.
Sønderborg
Sønderborg Bskl.
31.
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
31.
Mølleholmen, Taastrup
TIK
				

Ungdomsstævne – Skive
World Cup 2
3D
EM Ude Ungdom
– kvote turnering for YOG
FITA Runde
900 Runde
3D – også udtagelse til EM 3D
Maj Pokalen – 70/50 m. m. finaler
– alle aldersklasser

JUNI

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
7.-8.
10.-15.
14.
15.
16.-21.
21.
22.
22.
29.
30.- 6. juli

Grættrup, Nr. Snede
Antalya, Tyrkiet
Lyngby
Idrætscenter Vest, Holstebro
Sofia, Bulgarien
Præstø
Præstø
Tømmerupvej, Kalundborg
Middelfart
Surnadal, Norge

Nr. Snede
WA
Lyngby Bskl.
Holstebro Bsk.
WAE
Gøngen
Gøngen
Kalundborg
Middelfart Bskl.
Norge

Danish Open – 3D
WC3
Ungdomsstævne – Skive
FITA
Grand Prix 1
SM Ungdom
SM Senior
Tømmerupjagten – 3D – 30 mål
FITA Runde og FM
NUM 2014

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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DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Siden 1983, bueskytteudstyr
med service i centrum - vi
er klar til de næste 30 år!

