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LEDER
Ny epoke
BUESKYDNING træder ind i en ny epoke. På For
bundsmødet i april blev det med stort flertal
vedtaget, at bladet i nærmeste fremtid overgår
til en elektronisk form, der kan læses, deles med
mere på internettet. Det giver et mere dynamisk
blad, som vil kunne bringe nye historier om bueskydning frem – og bringe disse historier ud til
nye interessanter.
Også på redaktørposten sker der nyt. Under
tegnede træder tilbage, så snart en ny redaktør
er på plads. Det har været en lærerig og enorm
interessant rejse at være i spidsen for Bueskyd
ning Danmarks formidlings flagskib. Nye arbejds
opgaver i Bueskydning kalder dog nu, og alt godt
kommer til en ende. BUESKYDNING vil med en ny
redaktør opleve et løft via nye inspirationer – og
det glæder jeg mig til at følge!
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Læs om det helt nye

ATK materiale
Bueskydning Danmark har netop lanceret det nye materiale for
aldersrelateret træningskoncept for bueskytter (ATK bue).

ATK bue er skrevet til børn og unge samt deres træner i bueskydning. Udgangspunktet for ATK bue er,
at de mange erfaringer og den viden, som Bueskydning Danmark har tilegnet sig hos de allerbedste
bueskytter, kommer den voksende gruppe af børn
og unge i bueskydning til gode. ATK bue er et værktøj, som både træner og bueskytte kan bruge og få
glæde af i deres træning. Bogen giver viden om og
eksempler på målrettet og forsvarlig træning af børn
og unge.
ATK bue har en ambition om, at børn og unge
skal have adgang til den bedst mulige træning og
stræber mod den træning, som giver de mest frugtbare muligheder for udvikling. ATK bue har dog hele
tiden det fokus, at det ikke kun handler om resultater, men i lige så høj grad om at have det sjovt,
imens man træner. Nøgleordet for ATK bue er derfor
glæde!

ATK bue er inddelt i 10 kapitler på i alt 197
sider. Du får indgående kendskab til:
1. Udviklingstrappen for børn og unge.
Læs om de forskellige udviklingstrin for børn og
unge fra 6-20 år. Hvornår trænes færdigheder inden
for teknisk-, fysisk- og mental træning og forstå doseringen af træningsmængden.
2. Talent
Få definitionen af et talent i bueskydning og få
blandt andet et indblik i “talenthuset”.
3. Teknisk træning
ATK bue giver dig overblik over tekniske fokusområder og et konkret eksempel på en træningssession
på 2 ½ time.
Fortsættes på side 6
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Fortsat fra side 5
4. Recurve
Dybdegående indblik i teknikker for recurve. I 5 trin
går afsnittet helt ned i detaljerne for, hvordan din
træning optimeres og udføres korrekt.
5. Compound
Afsnittet giver dig viden inden for: Grundstillinger,
udførelse af skuddet, udstyr og trimningsmetoder.
6. Langbue og barbue
Guider dig igennem emner inden for balancepunkter, optræk, ankring, string-walking og meget mere.
7. Sportspsykologi
Hvornår skal skytter mentaltræne? Hvor ligger dit
fokus før, under og efter træning og konkurrence.
Du får alle svarene i dette afsnit. 8. Fysisk træning ATK bue giver dig arbejdskravsanalyse for bueskydning, eksempler for træningsprogrammer ud fra
alder og specialtræning med buen.
8. Ernæring
Kan skytter med fordel spise anderledes end andre?
Afsnittet giver dig svaret, ligesom du får indblik i
måltidsmønstre og kostens indhold.
9. Træning i praksis
Afsnittet giver dig inspiration og gode ideer til din
træning. Du finder konkrete øvelser og lege, som du
kan bruge til en spændende og anderledes træning. ATK bue kan bestilles ved henvendelse til kontoret hos Bueskydning Danmark.
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Bestilling
Du kan bestille bogen ved at kontakte Bueskydning
Danmarks sekretariat på
info@bueskydningdanmark.dk
eller på telefonnummer 4326 2728.
Pris pr. stk.: kr. 150,- plus porto
(1 stk. kr. 38,50) – Faktura vedlægges forsendelse.

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

April2013.indd 1
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Talentudvikling
af unge bueskytter

Siden 2011 har en initiativgruppe af trænere tilbudt ambitiøse unge
langbue og barbueskytter at deltage i træningssamlinger i Non-sight
archers. Vi beskriver her kort, hvad Non-sight archers gruppen arbejder
med.
Tekst og foto: Jeanette Jensen, Sorø

Målgruppe
Non-sight archers henvender sig til de skytter, der er
mellem 11-18 år (mini til FITA junior). Skytterne skal
udvise engagement, motivation og lyst til bueskydning.
Skytterne skal være ivrig deltager i stævner, både
indendørs og udendørs (3D og eller FITA), og have
resultater som ligger over middel.
Der lægges også vægt på at skytterne udviser engagement, motivation og lyst til udvikling
Træningssamlinger
Flere unge lang- og barbueskytter har med succes
deltaget i de 4-6 træningssamlinger, der har været
tilbudt hvert år, og det har styrket deres kompetencer som bueskytte.
Træningen på samlinger har selvfølgelig handlet
om at udvikle den rigtige teknik med udgangspunkt
i bacis skills. Der har også været forskellige gæstetrænere, som har bidraget med oplæg om blandt
andet gode træningsvaner og vejen til deltagelse i
internationale stævner.
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Men træningssamlingerne har ligeså vigtigt bidraget til et socialt fællesskab blandt skytterne. Derfor
har mindst en træning om året været med overnatning, det har givet mulighed for aktiviteter som en
tur i svømmehallen, fodboldkamp m.m.
Alsidighed
Non-sight archers træningssamlinger har siden 2012
haft fokus på både skive- og 3D træning. Det blev
hurtigt klart for initiativgruppen, at rigtig mange af
de unge talentfulde lang- og barbueskytter var interesseret i 3D skydning. Derfor har non-sight archers
givet mulighed for træning af begge typer af skydning.
Nordiske mesterskaber
De hold, der har repræsenteret Danmark ved Nordiske mesterskaber for unge (NUM), har de sidste par
år været sammensat af trænerne i non-sight archers.
Dette arbejde har resulteret i styrket træningsmuligheder for holdene, og derved skabt nogle rigtig
gode resultater ved mesterskaberne.

Nye gode ideer
Sammen med sportschef Allan Bennich Grønkjær har
initiativgruppen bag Non-sight archers udviklet nye
og spændende ideer for 2014. Der satses på et år
med øget fokus på talentudvikling ved blandt andet
at tilbyde træningssamlinger andre steder end Sjælland, deltagelse i internationalt 3D stævne m.m.
For at komme i mål med de mange gode ideer og
ønsker for Non-sight archers efterlyser initiativgruppen andre frivillige trænere og forældre, som kunne
tænke sig at bakke op om arbejdet med Non-sight
archers.
Vil du vide mere?
Vi forventer at afholde nogle informationsmøder i
Jylland og i Sorø. Her kan interesserede skytter, forældre og trænere fra hele landet møde initiativgruppen og høre mere om non-sight archers.
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18 meter
om selvbeherskelse, unge og samfundet
Tekst og foto: Sabina Holstein

Da det blev vinter, rykkede alle pånær de aller ivrigste 3D skytter indendøre. Jeg blev stædigt ved ude i
det fri. Årets sidste udendørsstævne var Lejre Langbue Laugs interne Isbjørnejagt. Til sidst gik der lidt
langt imellem træningssessionerne, og jeg måtte ty
til klubbens indendørsbaner.
Som 3D-langbueskytte skyder jeg også på skiver,
men mest for at træne slip, styrke, præcision og for
at trimme bue og pil. Nu stod jeg indenfor på stregen og kunne vælge imellem 18 meter eller 18
meter. Det var da for nemt, tænkte jeg... At skyde
samme afstand hele tiden, ingen regn, ingen vind og
ingen afstandsbedømmelse!
På opslagstavlen var der tilmeldingslister til vinterens skivestævner. Jeg satte kryds ved en lille håndfuld, og endte med at lære meget mere, end jeg
havde regnet med.
Det er jo nemt at stå i klubben og sætte pilene i
det gule igen og igen. Men det er en hel anden sag
at stå i en konkurrencesituation og have styr på hver
en muskel, hver en tanke. Tiden snegler sig afsted
under kunstig belysning, og man skyder tre pile i en
næsten uendelig cyklus med fem minutter imellem.
Det bipper. Rød lampe – grøn lampe – håndterminaler – hal-muzak. Hen på eftermiddagen begynder finalerne, og man venter nogen gange flere timer
imellem runderne. Til sidst står man i en finale, træt
og kold, og skal yde sit allerbedste. Lige pludselig er
18 meter ikke bare 19 meter. Det er 18 meters dyst
imellem hjerne, muskler og følelser.
Tålmodighed, fokus og viljestyrke. Det skal man
bruge. Mens jeg ventede på at skyde sidst på dagen,
så jeg mig lidt omkring i den anden ende af hallen.
Der var mange unge mennesker og børn, alle var
trætte efter en lang dag, men der var ingen hysteriske børn, og ingen unge med negative attituder.
Ingen sure trænere, der var martyrerede over at have
ofret deres weekend. Ingen knotne dommere. Det
gik op for mig at alle, især disse unge bueskytter,
havde rå mængder af selvbeherskelse, og når de
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meldte sig til et stævne, så tog de det hele med, det
sure, det søde, ensomheden, fællesskabet, æren, nederlaget, kedsomheden og spændingen. De leverede, præsterede og gik ikke hjem, før den sidste medalje var overrakt, og bifaldet slut.
Bravo, tænkte jeg, mens jeg mærkede min hals
snøre sig en anelse sammen. Var jeg lidt rørt? Ja. At
opdage bueskydning som ung må være en gave. De
redskaber, jeg så disse unge mennesker allerede var i
besiddelse af, kan kun hjælpe dem godt på vej i
livet. Bueskydning er stærkt karakterdannende. I
vores samfund med hurtige stjerner for en aften og
reality shows i læssevis, er det netop sådan en disciplin som bueskydning, der lærer vores unge proportionaliteten mellem indsats og belønning, stædighed
og succes – og kunsten i at rumme både fælleskab
og selvstændighed på en god måde.
Stik en bue i hånden på din unge. Det er godt for
Danmark!

Langbuedamer til DM indendørs – skiver på 18 meter.
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Ungdomsskydning
i dansk bueskydning
	Del 3
Historien om, hvordan børn og unge
kom ind i bueskydning i Danmark, fortsætter her.
Tekst: Holger Kürstein

Opblødning…
Ved forbundsmødet i forbindelse med DM 1956 i
Nyborg blev der fra SBSU efterlyst en speciel juniorronde på for eksempel 50, 40 og 30 m med særlige
regler for at opnå sølv- og bronzemærker. Forslagsstilleren mente, at det var en gene for juniorskytterne at skyde sammen med damerne.
Bestyrelsen erklærede sig meget interesseret i forslaget og anmodede SBSU at komme med et konkret
forslag inden udgangen af februar 1957.
Jørgen Tang Holbæk indbyder sammen med Østerbro Bueskyttelaug til en klasseskydning for alle juniorer på Emdrup Søgaard, Keldsøvej. Der udsættes en
præmie i hver klasse, og startafgiften beløb sig til 2
kr. Indbydelsen slutter med håbet om at se alle
juniorkammerater til dette det første stævne af sin
art.
Desværre kom der ikke en eneste tilmelding udefra, så man afholdt i stedet for et klubmesterskab for
de 8 unge skytter. Der blev skudt på 50 m, 35 m og
25 m – altså den gamle korte ronde. Bedste skytte
opnåede 427 point og den sidste kun 36 point. Det
nævntes, at alle var begyndere fra samme år og at
vejret var meget dårligt.
Juniorerne havde haft besøg af en journalist fra
Socialdemokratens ”Miniavisen”, hvilket resulterede i
en pæn artikel samt et par fotos.
Ved Glostrups jagt- og terrænskydning deltog seks
juniorer – tre under og tre over 12 år. Også i Rønne
deltog en ung skytte, Holger Kürstein i en terrænskydning – (ja, selvsamme som artiklens forfatter!).
Han var ved at blive opslugt i en mergelgrav under
opsætning af skiverne. Heldigvis var far, Egon i nærheden, så det blev bare til en våd sok. Holger placerede sig i øvrigt foran den kvindelige danske rekordholder på den gamle lang- og kort ronde, Birthe Sørensen – hvilket han stolt berettede om flere år efter!
I DBSFs blad, november og december 1956, refe-
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reres et forslag til internationale regler for ”Jakt- og
Fältskytte”, udarbejdet af formanden for det svenske
Fältskytteforbund. Et omfangsrigt materiale som omhandler alle aspekter faget henhørende – herunder
også juniorregler:
– En bueskytte er junior, når han eller hun ikke er
over 16 år. En junior må ikke deltage i mesterskaber,
før han eller hun er fyldt 14 år. I visse stævner og
mesterskaber, bør juniorerne opdeles i to klasser;
yngre og ældre. Som ”yngre juniorer” betragtes den,
der ikke er over 14 år.
Forslaget var i engelsk oversættelse udsendt til
samtlige lande under FITA, og man regnede med, at
det blev vedtaget, evt. med enkelte ændringer. Man
havde dog endnu ikke taget stilling til forslaget i
DBSF, og det var altså ikke officielt godkendt endnu.
Forbundet træder i karakter
På et i øvrigt righoldigt bestyrelsesmøde februar
1957 blev også ”juniorspørgsmålet” drøftet. Et udarbejdet forslag gik ud på at sætte aldersgrænsen til
18 år, og skydeafstandene skulle være 60 m, 50 m
og 30 m med 122 cm ansigt på 60 m og 50 m og
80 cm på 30 m. Forslaget ville blive behandlet på det
kommende forbundsmøde. (Man må gå ud fra, at
der skulle skydes 36 pile på hver afstand, HK).
Men allerede i maj-nummeret kommer så et uddybende reglement med blandt andet inddeling i fire
klasser samt pointsatser for sølv- og bronzemærker.
Inddelingen blev for klasse 1 over 600 point. Klasse
2 500 points. Klasse 3 300 point og klasse 4 under
de 300 point. Det ses dog ikke efterfølgende, at
klasseinddelingen blev benyttet ret meget – måske
fordi antallet af juniorskytter rundt om i foreningerne
var forholdsvis lille. Den mest skelsættende bestemmelse var dog, at juniorer fik mulighed for også at
skyde om et dansk mesterskab:
– Danmarksmesterskaber og distriktsmesterskaber

afholdes i lighed med seniormesterskaber. For at
kunne deltage i Danmarks- og distriktsmesterskaber
må juniorer være fyldt 14 år. (Nærværende paragraf
træder først i kraft, når der et sådant antal juniorer,
at det vil være forsvarligt at afholde mesterskaberne.
Indtil videre afholdes kun distriktsmesterskaber).
Derudover blev det officielt med juniorrekorder –
både for hver af de tre afstande samt totalt. Og juniorer må kun skyde under opsigt af en seniorskytte
med mindre særlig tilladelse er givet af den pågældendes forening.
Under overskriften ”Junior-spørgsmålet” har Johs.
Hansen fra Østerbro Bueskyttelaug et engageret indlæg i julinummeret 1957, hvor han varmt opfordrer
foreningerne til at påbegynde et juniorarbejde. Han
påpeger, at det er de unge, som er fremtidens bueskytter, der skal føre arbejdet videre. Han appellerer
til de mange, som gennem årene har haft glæde og
fornøjelse af at dyrke bueskydning, at påtage sig et
arbejde for de unge og for bueskydningen. Han
fremhæver, at i Sverige og i England og mange
andre lande har de store ungdomsafdelinger, og
mener, at det også kan gøres her!
Ved årets JM deltog 3 juniorer. En Kaj Brun Kristensen fra Viborg, 745 point, blev fremhævet som
et stort talent. Sjællandsunionen afholdt Begyndermesterskab 1. september samt mesterskab for juniorer med deltagelse af 6 juniorer fra Hillerød, Køge,
Frederiksund og Østerbro. Bent Jørgensen, Hillerød
vandt med 414 point.
De første bronzemærker erhverves af i alt 6 juniorer fra Køge, Aarhus og samt to fra både Gentofte
og Viking Esbjerg. Og lidt senere endnu tre bronzemærker; to fra Frederiksund og en til Østerbro.
Gennembrud – og juniorrekorder
1958 er året, hvor det lysner. Juniorerne deltager i
Vinterskydningen for første gang – i hvert fald i egen

juniorklasse. 8 af slagsen fra Jylland. Samt en enkelt
fra Rønne – i klasse 7! Der var den gang, hvor Vinterskydningen blev afviklet på fem på hinanden følgende søndage i februar og marts. Man rejste nok
ikke så meget på vinterferie i 1958. Desværre kan de
unges resultater ikke ses ud af den endelige resultatliste. Om det er fordi, de er blevet indplaceret i klasserne, eller man har bortskåret dem af pladshensyn i
bladet, er ikke til at se.
Jylland havde endvidere egen udgave af Vinterskydningen, hvori fire juniorer deltog.
På et bestyrelsesmøde i Sjællandsunionen blev det
vedtaget, at juniorer kunne indgå i tremandsholdene
i den kommende sjællandsturnering udendørs.
I maj afholder Gentofte et fødselsdagsstævne med
91 tilmeldte skytter – herunder i hvert fald fem juniorer, som nu er rykket op i klasserne 2, 3 og 4. Vinder blandt de unge blev Jørgen Tang Holbæk fra
Østerbro. Det blev han også ved et stævne i Glostrup
med fem juniorer.
Jørgen Tang Holbæk nævnes specielt, fordi der for
første gang offentliggøres juniorrekorder i BUESKYDNING. Det sker i juli nummeret 1958, og samme Jørgen besidder dem alle fire: På 60 m 181 point, 50 m
263 point, 30 m 261 point og total 705 point – alle
sat den 15. juni. Man skal her huske på, at det er
med 36 pile på hver afstand, og der på 50 m skydes
på 122 cm ansigt.
Jørgen Tang Holbæk er også den første, som
opnår sølvmærket for juniorer, mens nu i alt 16 har
skudt sig til bronze.
I Rønne på en generalforsamling diskuterer man
oprettelse af en juniorafdeling – efter henvendelse
fra forældre hvis poder skyder med bue på gader og
stræder. Man er klar over, at det er en stor opgave at
Fortsættes side 14
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DM junior 1960. Frederikshavn
Bueskytteforening kan skilte med
den første (uofficielle) danske
juniormester, Palle Nielsen. Her ved
siden af Lillian Clausen og Helge
Jørgensen, begge Odense.

Forsat fra side 13
påtage sig. I efterfølgende nummer beretter Haderslev om deres drengeafdeling og syntes, at arbejdet
er det værd. Et par af de unge har købt svenske stålbuer, men man efterlyser billigere materiel.
Sidst på året ser der ud til, at der er gang i den i
Sønderjylland. Både ved Aabenraas (7 - inkl. en pige)
og Haderslevs (5) klubmesterskab deltager unge
skytter. Og ved Sjællandmesterskabet deltager 8 juniorer fra Hillerød, Nykøbing og Køge.
Ved årets slutning har 21 unge opnået bronzemærke.
DM med juniorer
Det generelle billede i årene 1959 og 1960 er, at der
deltager juniorer ved både klubmesterskaber og
andre stævner samt Vinterskydningen – specielt i de
store unioner Jylland, Sjælland og København. Jørgen Tang Holbæk præsterer at slå sin egen rekord på
60 m med 27 point ved et stævne i Glostrup maj
1959. ”Forbedringen er faktisk formidabel”, noteres
det i BUESKYDNING.
I august 1960 annoncerer forbundet i en meddelelse, at man udskriver et officielt DM for juniorer –
under forudsætning af mindst 10 unge stiller op. Juniorpiger var også velkomne! Nr. 1, 2 og 3 præmieres med ”koggerplader”. Dog kunne juniorer, som
havde opnået dispensation for de almindelige juniorregler og havde deltaget som seniorer i et officielt
stævne, ikke starte ved DM for junior.
I referatet fra DM, som altid i BUESKYDNING var
meget udførligt de år, fik juniorerne også deres
plads:
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” – Juniorerne, der for første gang i vor historie
stillede op til et DM, virkede i første omgang befriende nerveløse og tog det hele fra oven og nedad
som del leg, det rettelig burde være, og det udartede på en harmløs og ubetænksom måde derhen, at
deres livsglæde og skydelyst gav større genlyd over
pladsen end deres medskytter på seniorsiden kunne
kapere. Men efter henstilling om at nedstemme
tonen til de nærmeste omgivelser hørte man ikke
andet end godt fra den side!
Desværre var det betingede tal, 10 deltagere ikke
nået, og det var synd for de fem, som stillede op, og
det var synd for ham, som vandt sit mesterskab,
fordi det ”kun” blev uofficielt – men det kan forhåbentlig rettes til næste år.
Juniorerne fortsatte i tavshed deres indbyrdes
opgør, men ret hurtigt sørgede Palle Jensen for, at
interessen i nogen grad fusede af. Dertil var han for
overlegen for hans modstandere. Han nåede på falderebet sit mesterskab. 14 dage efter DM blev han
18 år og er således seniorskytte.”
Desværre er kun de tre første nævnt i resultat
listen: Palle Jensen, Frederikshavn 595 point, Martin
Christensen, Viborg 503 point og Kurt Mørk, Haderslev 483 point. Og kun jyder – hvilket var lidt underligt, da mesterskabet foregik i Odense, hvorfor man
kunne have forventet, at også Sjælland, som ellers
var aktive på juniorsiden, ville have været repræsenteret.
Året fortsatte med stævner og klubmesterskaber
med deltagelse af de unge. Blandt andet et juniorstævne i Glostrup med 9 deltagere og begynder
mesterskab i Gentofte også med juniorer. I Glostrup

DM 1962. Poul
Thorhauge, Silkeborg,
Lillian Clausen, Paw og
John Larsen, Lyngby.

havde ”radiofonien” (Danmarks Radio) været til
stede og lavet et interview med de unge, som skulle
sendes i et program ”Sporten kalder”.
Ved udgangen af året havde 6 skytter erhvervet
sølvmærke og 33 juniorer bronzemærke, og rekorderne på 30 m og totalen havde fået et nyk opad
ved en Poul Karlsson fra Haderslev til henholdsvis
286 point og 719 point.
I sin nytårsappel i januar-nummeret 1961 beskæftiger formanden C.O. Vaaben-Hansen sig blandt
andet med ungdommen. Han mener, at man i foreninger og unioner ikke i tilstrækkelig grad er åbne
over for de unge. Selvom han er klar over, at det det
kræver anskaffelse af de rigtige rekvisitter, samt at
der skal være en dygtig ledelse, som kan sætte ind
med vejledning.
– Vi må gøre os klart, at bueskydningens fremtid
står og falder med tilgangen af ungdommen.
Man kunne så måske klandre forbundet for, at de
unge i Vinterskydningen måtte nøjes med at skyde i
seniorklasserne på lige fod med de voksne skytter.
Året går med de obligatoriske begivenheder og juniorerne deltager med vekslende hyppighed. Blandt
andet har Lyngby deltagelse af 8 deltager i tre klasser, og 6 juniorer skyder ved et stævne af en nyetableret klub, Rødding. Flere andre foreninger har også
unge på resultatlisten.
Til det kommende DM annonceres, at der nu
”kun” skal deltage 6 damer og 6 junior før mesterskabet bliver officielt! Der er håb forude. I Kolding
deltager 11 juniorer i juli måned. Faktisk den klasse
med flest deltagere.
Ved årets DM i Vejle deltager 9 juniorer – herun-

der en ”pige-junior”, som det er nævnt i resultat
listen, med Ole Friis Knudsen fra Haderslev som vinder. Desværre indeholder bladet ikke noget foto af
den første ”officielle” juniordanmarksmester.
Det er nu mere reglen end undtagelsen, at der
deltager unge skytter ved diverse stævner og mesterskaber.
Ved et bestyrelsesmøde i Sjællands Bueskytteunion
først på året 1962 blev et forslag om at indføre 70
m også for juniorer diskuteret, således at disse på
lige fod med de voksne også kom til at skyde 144
pile. Ved et stævne i Glostrup Kr. Himmelfartsdag
gjorde man så et forsøg, hvor fem juniorer deltog.
Men det var ikke mange point, der blev scoret på 70
m den dag. Dog opnåede Alfred Jørgensen, Frederikssund i juniorklasse tre 129 point. Også ved stævner i Aarhus og Lyngby ses det af resultatlisterne, at
man skød på fire afstande i juniorklassen.
I en meddelelse fra Lyngby, som skulle stå for årets
DM, annonceres, at juniorerne skulle skyde på damernes fire afstande – altså 144 pile. Men der var
man nok for tidligt ude. For i resultat liste fra samme
DM ses det, at der blev skudt efter DBSF’s gældende.
Altså på 60-, 50- og 30 m. En silkeborgskytte, Poul
Thorhauge, vinder over syv andre unge med endnu
en pige-junior. Han opnår 735 point og ny dansk rekord. (229, 245 og 261 point). Husk her på, at de
245 point på 50 m er skudt på 122 cm ansigt.
Ved udgangen af 1962 har i alt 15 juniorer opnået sølvmærke. Heriblandt den første pige-junior, Lis
Jacobsen fra Paw, som også deltog ved DM. 56 juniorer har opnået bronzemærket.
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Udviklingskonsulenten
er i gang
Her følger præsentation af vores nyansatte udviklingskonsulent, der
startede i Bueskydning Danmark den 1. maj. Ansættelsen er et resultat
af et samarbejde mellem DIF og Bueskydning Danmark.
Vi lader her Kenn Romme få ordet:
Jeg hedder Kenn, er 39 år gammel og bor i Hvidovre
sammen med min kæreste og min søn på 2½ år. Før
min tiltrædelse i Bueskydning Danmark, var jeg 9 år i
Dansk Floorball Union. I mine år i Floorball, havde
jeg 3 jobfunktioner. Jeg startede som administrativ
medarbejder og blev efter cirka 3½ år sportschef.
Derfra fik jeg jobbet som udviklingskonsulent i forbundet, og arbejde med udviklingen af sporten på
stort set alle plan.
Jobbet som udviklingskonsulent har blandt andet
givet mig erfaringer inden for foreningsudvikling,
projektarbejde med fokus på rekruttering og fastholdelse, og udvikling af diverse værktøjer. I floorball
havde jeg også ansvaret for vores uddannelse, og de
erfaringer bringer jeg med mig til arbejdet i Bueskydning Danmark. Jeg har min baggrund i administration fra Hvidovre kommune, hvor jeg meget hurtigt
kom til at arbejde med mennesker i en stilling som
boliganviser.
På forbundsmødet i Odense i april 2014 opfordrede jeg alle til at rette henvendelse med spørgsmål,
ønsker eller problemstillinger som man kunne ønske
sparring eller rådgivning på. Den opfordring vil jeg
nu gerne følge op på. ALLE er mere end velkommen
til at ringe eller skrive til mig. Jeg er ansat med det
formål at skabe udvikling, og den udvikling skal skabes primært hos alle jer i klubberne, og selvfølgelig i

den retning som I ønsker det. Min opgave bliver at
understøtte Jeres udvikling ud fra struktureret arbejde og med fokus på de mål som I sætter jer.   Udvikling skal dog også komme fra Bueskydning Danmark. Vi skal udvikle nye strategier, og skabe nye
veje for at nå vores overordnede mål. Som noget af
det første skal det nye ATK materiale implementeres
hos jer i foreningerne og i vores uddannelsessystem.
Dette bliver en stor opgave som kræver tid og indkøring, men det bliver samtidig også et vigtigt skridt i
retning mod bedre kvalitet og sikring af et holdbart
tilbud.
Jeg får dog svært ved at nå nogle mål, uden Jeres
hjælp. Det er derfor mit håb at vi i fællesskab kan
arbejde mod mål som: flere skytter, bedre kvalitet og
store oplevelser. Vi skal have fortalt hele verden at
det er sjovt at skyde med bue, men vi skal gøre det
på den rigtige måde!
Jeg glæder mig RIGTIG meget til at tage fat på
udviklingen af Bueskydning Danmark, og glæder mig
ligeså meget til at møde Jer og hjælpe Jer mod Jeres
mål og ideer.
Min base bliver på kontoret i Idrættens Hus i
Brøndby, men jeg vil være en del på farten. Derfor
skal man bestemt ikke føle sig for langt væk hvis
man er fynsk eller jysk forening.  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TØMMERUPJAGTEN 2014
2 pIlS 3D StævNe meD 30 mål
SØNDAG 22. JUNI
SkyDNING StArter 10:00 · tk frA 9:30
tømmeup Byvej 11 · 4400 kalundborg
tilmelding gerne klubvis, og helst inden 15. juni.
master, Senior og Junior 150 kr.
Ungdom 75 kr.
vi er som vanligt vært med morgenkaffe og rundstykker fra 8:00.
lettere forplejning kan købes, før under og efter stævnet.
Under point optælling skydes tigeren fra 100 meter skoven.
Glæder os til at se dig!
kalundborg Bueskytteforening
tilmelding til:
Helst mail kal@bueskydningdanmark.dk
ellers torben 59514224 , Arne 59508338

Sorø Bueskyttelaug
har fornøjelsen at invitere til
20 års jubilæums stævne.
vi afholder dette som et

30 måls 3-D Jagtstævne
Søndag den 14. september 2014
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø.
Skydning og pointsystem efter reglerne for 2 pile system:
(X=11)/10/8/5
RØD – compound og recurve for Master/Senior/Junior
HVID Mini 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 3.september 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

VM hjemmesiden i luften
Det er med store glæde, at VM hjemmesiden nu
officielt er i luften. VM hjemmesiden indeholder alle
de vigtigste informationer og nyheder om VM, og
frem mod VM vil der komme endnu flere informationer til. For at vi kan gøre hjemmesiden så god muligt
– og endnu bedre end det – håber vi, at I vil besøge
hjemmesiden og se, hvad I mener er godt og skidt,
samt hvad der mangler, så vi kan lave den bedst mulige hjemmeside. Har I kommentarer til hjemmesiden, er I meget velkomne til at sende dem til Mads
Bang Aaen på mba@archery2015.com
Besøg hjemmesiden på adressen
www.archerycopenhagen.com
Husk også at like os på
www.facebook.com/archery2015

Frivillig til VM
Vi ved der er lang tid til VM skal afvikles – faktisk når
du at holde sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie inden, du skal være frivillig til
VM i noget af din sommerferie i 2015. Eller rettere
sagt, vi håber at du vil være frivillig til VM næste år.

Frivillig rekruttering anno 1950.

For ”Hele gennemførelsen af VM står og falder med,
at vi kan få tilstrækkeligt med kvalificeret hjælp”.
Citatet stammer fra Bueskydningsbladet fra marts
1950, hvor man var i gang med at rekruttere frivillige til VM i 1950, som forbundet afviklede i København. For selv om der er lang tid til næste sommer,
så håber vi, at I allerede nu vil melde jer som frivillige, så vi ved, at vi næste år kommer til at have nok
gode og kompetente frivillige. VM starter søndag
den 26. juli og slutter søndag den 2. august, men fra
den 21. juli skal vi begynde at bruge frivillige. Vi skal
blandt andet bruge frivillige til hjælp på banen under
stævnet, opsætning før stævnet, akkreditering, sikkerhed, transport, hjælp til World Archery, guider, digital kommunikation og meget mere. Er du interesseret i at blive frivillig og blive en del af Bueskydning
Danmarks historie, eller høre mere om at blive frivillig, kan du skrive til Karsten Weikop på:
frivillig@arvchery2015.com. Karsten er frivilligansvarlig.
Du kan også skrive til Eventchef Mads Bang Aaen:
mba@archery2015.com.
Først anbefaler vi dog, at du læser mere om at være
frivillig på frivillig.archery2015.com
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BUESKYDNING DANMARK

søger ny redaktør
Vores medlemsblad skal have ny redaktør. Som redaktør vil du få medansvar
for både planlægningen og produktionen af BUESKYDNING fra idéplan til
korrekturlæsning i samarbejde med vores grafiker By Catfish.
Hvis du er interesseret, og kan sige ja til nedenstående egenskaber, så er du
måske den heldige person, der kan være med til at fortælle dansk bueskydnings historie.
Er du nysgerrig?
Er du initiativrig?
Har du erfaring med at formidle på skrift
til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper?
Er du dygtig og kritisk tekstlæser?
Er du god til at samarbejde?
Er du interesseret i aktivt at udvikle bladet og dets indhold?
Redaktøren skal i høj grad selv være med til at finde historier og informationer fra dansk bueskydning. Redaktøren kan selv forfatte historier og
redaktøren kan i samarbejde med frivillige skribenter fra alle dele af dansk
bueskydning producere andre tekster. Det er dog redaktøren, der har ansvaret for indholdet i BUESKYDING.
BUESKYDNING skal i år overgå til at udkomme elektronisk på internettet, og
du vil skulle styre denne overgangsfase.
Honorar er 55.000 kr årligt for produktionen af 10 numre.
Arbejdstid planlægges i forhold til bladets deadline. Deadline aftales med
Bueskydning Danmarks bestyrelse.

Hvis du vil have flere informationer om redaktøropgavens omfang, kan du ringe til nuværende redaktør Allan B. Grønkjær på tlf. nr. 41813171 eller skrive en mail til bladet@bueskydningdanmark.dk.

STÆVNEkalenderen
MAJ

DATO	STED	

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

ARRANGØR	STÆVNETYPE

3.-4.
Aalborg
NSA
10.
Lyngby
Lyngby Bskl.
13.-18.
Medellin, Colombia
WA
17.
Vrandrup v. Kolding
Palnatoke
19.-24.
Ljubljana, Slovenien
WAE
				
24.
Bellinge Idrætscenter
Arcus
				
25.
Middelfart
Middelfart Bskl.
29.
Sønderborg
Sønderborg Bskl.
31.
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.
31.
Mølleholmen, Taastrup
TIK

JUNI

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

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

JULI

DATO	STED	
21.-26.
26.-3.

Echmiadzin, Armenien
Schweiz

Storsamling Ungdom Non Sight Archers
Ungdomsstævne – Skive
WC2
3D
EM Ude Ungdom
– kvote turnering for YOG
Seminar træningsplanlægning med
Martin Damsbo
FITA Runde
900 Runde
3D – også udtagelse til EM 3D
Maj Pokalen – 70/50 m. m. finaler

ARRANGØR	STÆVNETYPE
Nr. Snede
WA
Bueskydning Danmark
Lyngby Bskl.
Holstebro Bsk.
WAE
Gøngen
Kalundborg
Middelfart Bskl.
Norge

Danish Open – 3D
WA WC3
Trin 1 kursus
Ungdomsstævne - Skive
70/50m runde
Grand Prix 1
SM Ungdom og Senior
Tømmerupjagten – 3D – 30 mål
FITA Runde og FM
NUM 2014

ARRANGØR	STÆVNETYPE
WAE
WAE

EM Ude Senior
Para EM

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!

