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Beta om redaktøren
// Jes Lysgaard

Jeg er 47 år og er uddannet
afspændings og bevægelses
pædagog, coach, og har en
Diplom uddannelse i Psykologi.
Efter en stomioperation for
15 år siden, faldt jeg for en
gammel ungdomspassion
– langbuen. Jeg har været på
3D landsholdet de sidste 3 år
og nyder at gå på jagt med min
langbue. For to år siden udgav
jeg bogen ”Skydning med
langbue, mentaltræning og
refleksioner over livet”.

3D DM I FREDERICIA

SIDE 10

3D EM I ESTLAND

SIDE 16

BUEJAGT

SIDE 22

INVICTUS GAMES

SIDE 26

DEL 4 UNGDOMSSKYDNING DBSF

SIDE 30

EKSTRA ORDINÆRT FORBUNDSMØDE 28.9.2014

SIDE 38

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDE

SIDE 39

PRESSEMEDDELELSE

SIDE 40

NICE TO KNOW 

SIDE 42

•
•
•
•

KURSER
ATK BUE
STÆVNER OG INDBYDELSER
TO VERDENSREKORDER

Bueskydning 71. årgang

UDGIVER:

REDAKTION:

FORSIDE:

Oktober-udgave 2014

Bueskydning Danmark

Jes Lysgaard

Foto: ”Legebarn” Eva Kristensen

2. nummer i digital version.

Brøndby Stadion 20

T: 2679 5281

2605 Brøndby

@: bladet@bueskydningdanmark.dk

marts, april, maj, juni, august, septem-

KONTAKT OPLYSNINGER:

GRAFISK DESIGN:

dette bliver bragt. Redaktionen påtager

ber, oktober, november, december.

T:: 4326 2728

Pia Rolschau Hansen

sig i øvrigt intet ansvar for originalma-

W: www.bueskydningdanmark.dk

@: design@bycatfish.dk

terialer, der indsendes til bladet.

@: info@bueskydningdanmark.dk

W: www.bycatfish.dk

Udgives digitalt i månederne: februar,

NÆSTE UDGIVELSE: december 2014
Deadline 14. november 2014 kl. 12.00

Redaktionen modtager gerne uopfordret stof til bladet, men kan ikke love, at

BUESKYDNING // OKTOBER // 2014

NOT ON TIME
BUT ONLINE
Efteråret er godt i gang og vinteren står for døren. De fleste
klubber rundt om i landet er for mange uger siden trukket indendørs og forberedelserne til vinterens indendørsstævner er
godt i gang. Vinterskydningen er også i gang og der tikker resultater ind hver uge. På 3D fronten er der afholdt et super DM og
landsholdet er hjemvendt fra Estland, desværre uden medaljer,
men med gode resultater alligevel.
3D indendørstræningen er også godt i gang, og igen i denne
sæson bliver der afholdt 3D-stævner, hvor dyrene er trukket
ind i haller og gymnastiksale. Nørre Snede Bueskyttelaug bliver den første jyske klub, der afholder et indendørsstævne her
i november.
Andre buejægere takler vinteren anderledes, det er nemlig
nu de skal ud i naturen. Jagtsæsonen er startet og strækker sig
frem til slutningen af januar.
Artiklen om Invictus Games i London viser, at bueskydningen
rækker langt udover cirklerne på skiven.
Desuden følger Holger Kürstein, i den sidste artikel i bladet,
op på sin artikelserie om ungdomsskydning i et historisk blik.
Nogle af de mere markante ting, der er sket i den forgangne
periode, er blandt andet det ekstraordinære forbundsmøde, som
blev afholdt i slutningen af september, i nummeret her er bragt
en kort beskrivelse af resultatet fra mødet.
Jeg vil ønske jer god læsning, og som altid, hvis nogle af jer
har noget på hjertet så skriv til bladet@bueskydningdanmark.dk
Tillykke til Tanja Amdi Jensen og Stephan Hansen
		
med de to verdensrekorder!
Træk og slip!
Jes Lysgaard, redaktør
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■ Tekst: Jes Lysgaard

BAG OM
DOMMEREN
OG PASSIONEN
Jeg har haft fornøjelsen af at tale med Klaus Lykkebæk, om hans mangeårige virke som dommer og
holdleder for Bueskydning Danmark – og ikke mindst
som eliteformand i Bueskydning Danmark.
Jeg kender Klaus fra hans semiprofessionelle virke i bueskydningsverdenen, både som dommer og
som holdleder. Som holdleder fra flere udenlandsrejser med 3D-landsholdet.
Andre kender Klaus som den kritiske nationale og
anerkendte internationale dommer, der ofte søger
tolkningsgrænsen for reglerne.
Da vi fornylig var sammen til 3D EM i Tallin, spurgte Jeg Klaus, om jeg måtte skrive noget om hans
virke i Bueskydning Danmark.
Det slog mig, som flere gange før, at de mange
mennesker der står bag om de stævner og selve organisationen, som vi skytter deltager i, jo faktisk er
årsag til, at det overhovedet er muligt at deltage i
et stævne. Dette ofte kæmpe set up, af engagerede
mennesker, der har bueskydningen som interesse,
på en anden måde end skytten, kræver en stor de-

dikation og en forberedelse der tydeligvis kan sammenlignes med skyttens forberedelse.
Klaus er dedikeret og på mange måder en fornem
repræsentant for den stand af engagerede personer som gør stævnerne og forbundet muligt.
Arbejde og fritid
Jeg har taget turen sydpå til Nykøbing Falster en
lidt råkold efterårsdag.
Klaus sidder på sit lille men hyggelige kontor i Nykøbing Falster i Guldborgsund kommune, hvor han
arbejder som leder for fritidsafdelingen.
Sammenhængen med arbejdet som leder og embedsmand i det kommunale og som holdleder, dommer og bestyrelsesmedlem, bliver tydelig gennem
vores snak. Klaus er en af de personer, der elsker
det organisatoriske, og det at få tingene til at hænge sammen så det fungerer. Dommergerningen,
bestyrelsesarbejdet og rollen som holdleder giver
samme gode fornemmelse af sammenhæng og helhed.
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Klaus i fuld Krigsmaling til 3D EM i Tallinn 2014.
Foto: Finn Andersen

Det er ikke den umiddelbare anerkendelse Klaus søger, om end, som han udtrykker det, jo altid er dejligt
at få et skulderklap for noget, der er gået godt. Det er
mere oplevelsen og følelsen af at være en del af at få
noget til at fungere. Fortæller Klaus.
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Billedet af klaus er fra 6. Juni 2011, hvor Klaus fik status
af international Dommer.
Foto fra Bueskydning Danmarks arkiver

også i Bueskydningsregi, hvor der som bestyrelsesmedlem også skal tænkes politisk og strategisk. På
den måde bliver der slået nogle parallelle linjer mellem det daglige virke i kommunen og interessen for
at være en del af det organisatoriske i Bueskydning
Danmark.

Skolelæreren med sans for det organisatoriske
Det er vel ikke helt ukendt inden for lærerstaben, at
der er en forkærlighed for det organisatoriske. Den
forkærlighed har Klaus da også, og han er faktisk uddannet skolelærer og efter ti år bag kateteret fik han
et job som fritidskonsulent i Nykøbing Falster kommune, det afledte den nuværende stilling i Guldborgsund
kommune.
I kommunen, har Klaus godt 80 personer under sig,
fordelt i hele kommunen. Det puslespil der ofte skal
til, for at få budgetter og ideer fra foreninger og institutioner til at hænge sammen, kræver ud over en
stor og bred viden om det organisatoriske også en fornemmelse for det politiske spil. Denne fornemmelse
kan både bruges som embedsmand i Kommunen, men

Starten med bueskydning
På trods af mange forskellige sportsgrene gennem tiden som udøvende idrætsmand, var det bueskydningen der hægtede sig fast.
Klaus’ ældste søn startede med bueskydning, og
Klaus deltog som den støttende forældre, men blev
selv fanget af sporten.
Og – jo jeg har da en bue, som jeg gerne vil have lidt
mere tid sammen med – smiler Klaus.
Men det var mere den organisatoriske del der fangede rigtigt, og det førte hurtigt til dommer kurser
som pirrede interessen. Nu er det drevet så vidt, at
Forsættes på side 8
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der kun er ca. 50 dommere på verdensplan, der er i
den internationale dommerelite, hvor Klaus nu er en
del af denne eksklusive gruppe.
En del af min nysgerrighed fortættes om ildsjælens
meget store mængde af tid og energi han bruger på
sit arbejde og på sin sideløbende dommerkarriere.
Klaus fortæller, at det giver energi tilbage, fordi han
brænder for det. Både arbejdet i kommunen og de mange kasketter han veksler mellem i bueskydnings regi.
Samtlige ferie uger bruges på bueskydning, hvor
en del overarbejdstimer på jobbet giver gerne et par
ugers afspadsering, som gerne bruges på bueskydning.
Men der er jo også et liv derhjemme og 32 års ægteskab, er kanterne filet af, og ungerne er flyttet hjemmefra. Griner Klaus, så der er blevet mere tid, men Jeg
takker min kone for hendes tålmodighed. For der bliver brugt meget tid på bueskydningen.
Jeg trives rigtigt godt med at være organisator. Jeg
har det som en fisk i vandet, jeg elsker at tale med
mennesker og lære dem at kende. Gennem bueskydningen er der opstået mange venskaber gennem ti-

den, de fleste plejes via internettet, hvor der både
bliver diskuteret lovstof, men også lidt smalltalk.
Hvilken rolle passer dig bedst?
De passer egentlig godt alle sammen, men opgaverne
er forskellige, og spændene hver for sig, om end de til
tider flyder lidt sammen.
Som holdleder er rollen mere tilbagetrukket, hvor jeg
skal nurse skytterne, og tage mig af det organisatoriske bag om skytterne. Her er 3D-stævnerne lidt mere
afslappende end worldcupstævnerne, da der er meget
mere opmærksomhed på disse stævner, specielt i forhold til den store mediedækning der ofte er her.
Men Dommerrollen giver noget fagligt, og her er jeg
på, på en helt anden måde. Så er der bestyrelsesposten i Bueskydning Danmark, det giver den følelse af
at være med i at få systemet til at fungerer, og det kan
jeg godt lide også. Siger Klaus.
Fremtiden og drømme
At have ambitioner som dommer, forekommer måske
mange mærkeligt, set i forhold til skyttens ambitioner
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om medaljepladser, men der er mange lighedspunkter
her.
Klaus fortæller, at en af de store drømme som dommer, er at blive udtaget som dommer til Ol i Rio i 2016.
Forhindringerne er dog mange, da der ikke skal bruges
så mange dommere, og der er en kønskvotering, desuden at nogle af de store nationer skal have dommere
med. Det efterlader drømmen med en sandsynlighed,
der efter lidt hovedregning ender på 25 og 50 procents chance for udtagelsen. Allerede i indeværende
år skulle der være en melding om, hvem der bliver udtaget.
Hvis ikke det lykkedes, så er der et par måneder efter, også i Rio, handicap OL og det kunne også være
spændende, at være med der. Siger Klaus.
Men det er OL, drømmen handler om. Klaus foregriber dog en eventuel skuffelse, ved at fastholde sig til
den simple matematik, der ligger til grund for udtagelsen. Så det har i denne sammenhæng ikke så meget
at gøre med, om han er dygtig nok, for det ved han, at
han er, men mere at der er så få pladser, når de store
nationer og kønskvoteringen er regnet med.

SIDE 9

Klaus i dagligdagen på kontoret i Guldborgsund Kommune.
Foto Jes Lysgaard

Klaus har dog også drømme ud i bueskydningen, her
handler det om at give sig tid til igen at tage buen i
hånden og deltage i nogle stævner. Det kræver tid, og
ikke mindst tid til at træne, så niveauet er acceptabelt.
Jeg vil dog glæde mig til at se Klaus med buen i hånden, og hvem ved, som medskytte til 3D stævner og
skivestævner i ny og næ.
Vores samtale rundede mange emner ud i bueskydningen, og de mange kasketter som Klaus jonglerer
med. Han syntes dog at være ganske fortrolig og glad
for at holde kasketterne på hovedet og boldene i luften. Selv om det til tider gav lidt underen over hvor
energien og ikke mindst tiden til det store engagement kommer fra.
Vi er en del skytter, der er glade for, at der er engagerede ildsjæle bag vores skydninger til stævnerne.
Folk der som Klaus brænder for at få det til at fungerer, så vi kan gøre det der skal til for at lave de gode
præstationer. Klaus er bestemt en af de mange der
gør det muligt for os andre med buen i hånden.
Tak for det!

SIDE 10
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■ Tekst: Jes Lysgaard

3D DM
I FREDERICIA
Et par dage efter stævnet skrev jeg et nyhedsopslag
på Bueskydning Danmarks hjemmeside. Hvor jeg beskrev stævnet som værende blandt de bedst arrangerede stævner, der har været i Danmark endnu.
Men som deltagerne også erindre, så skete der desværre det, at der blev fjernet to af målene efterfølgende, og det gjorde, at flere af placeringerne blev byttet
rundt. Det er det, der ikke må ske, men sker alligevel.
Stævnet foregik i Fredericia, omkring stadion. Min
umiddelbare forestilling, var at det ikke levnede plads
til skovterræn, og store hældninger til målene. Der
tog jeg heldigvis fejl. Banen havde alt, Skov terræn og
åbne marker, de lange skud, ja et par af dem var så lidt
forlange, men lad det nu ligge - til stejle og korte skud.
Alle målene var blevet sponsorerede af lokale virksomheder, så de var nye alle sammen. Det er en super
måde at få opgraderet dyreholdet på, og så er det en
stor fornøjelse at skyde på nye mål.
Banen var krævende, da der bl.a. var flere steder,
hvor terrænet var udnyttet optimalt, og skabte optiske bedrag, så afstandsvurderingen var meget vanskelig.
Skydning med Fluflu
Efter endt skydning, var der linet op til Cludskydning
med fluflupile (en fluflu pil er en pil med store og ofte
lange faner, som bremser pilen kraftigt i flugten, så
den ikke flyder så langt - ofte bare 50-60 meter), efter en cirkelskive med en diameter på ca. 10 meter,

der mindede om en helikopterlandingsplads. Havde
man lyst til dette tidsfordriv, kunne man købe et lod,
som gav ret til at skyde tre fluflupile mod skiven som
var ca. 50 meter væk. Der blev skudt mange pile her,
og vinden var en stor modstander.
Knas i pointene
Pointoptællingen lagde ellers fint ud, men da der blev
nedlagt protest over to af målene, som desværre viste
sig, at de var placeret for langt ude i forhold til de afstande de jævnfør World Archerys reglementer må stå
på. Blev de taget ud og alle scorekortene skulle rettes
til. Det var et stort arbejde, som blev obstrueret af et
computerprogram der ikke var i form denne dag.
Resultatet var at præmie uddelingen, kun blev sporadisk, og ved mørkets frembrud kl 19.30 valgte stævne arrangørerne modigt nok, og fornuftigt nok også,
at aflyse præmieuddelingen. Medaljerne blev derfor
eftersendt til medaljetagernes respektive klubber.
Det var en bet for alle. Men også en stor læring,
både for dommere og arrangørerne. Den slags fejl
sker jo desværre, men det skal ikke fratage Fredericia bueskytteklub, at de har lagt en høj standard for
afviklingen af et stævne. Hvis man trængte til mad eller drikke under skydningen, var der sågar en catering
vogn, der kørte rundt på banen.
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Helikopter landingsplads, eller skydeskive?
Foto Jes Lysgaard
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Tillykke til de danske 3D mestre 2014. Danmarksmestrene er listet op herunder.

Dame Mini Compound
Sasha Haagen Andersen, Lyngby Bueskyttelaug

Herre Micro Instinktiv
Rasmus Rye Nørgaard, Faurskov Bueskytter

Dame Mini Langbue
Agnes Hertz Dahlgren , Lyngby Bueskyttelaug

Herre Micro Langbue
Tobias V. Magnussen, Nordkystens Bueskyttelaug

Dame Senior Compound
Sonia Spedsbjerg , Varde Bueskyttelaug

Herre Micro Recurve
Phillip Pedersen, Sorø bueskyttelaug

Dame Senior Instinktiv
Victoria Skjemstad , Haderslev Bueskyttelaug

Herre Mini Barbue
Alexander V. Christensen, Lyngby Bueskyttelaug

Dame Senior langbue
Sabina Holstein, Køge Bueskyttelaug

Herre Mini Compound
Micki Schaffer, Varde Bueskyttelaug

Dame Aspirant Barbue
Maiken Louise Jessen, Vejen Bueskytteklub

Herre Mini Instinktiv
Daniel Andersen, Randers Bueskyttelaug

Dame Junior Langbue
Sif Babar, , Gøngen Bueklub

Herre Mini Langbue
Mads Løcke Jensen, Favrskov Bueskytter

Dame Master Compound
Tove Nielsen , Vejen Bueskytteklub

Herre Aspirant Recurve
Alexander Berg, Lyngby Bueskyttelaug

Dame Micro Barbue
Theresa Haagen Andersen, Lyngby Bueskyttelaug
Dame Micro Compound
Freja Busch, Varde Bueskyttelaug
Dame Mini Barbue
Sophia Madigan, Lyngby Bueskyttelaug

Herre Junior Barbue
Björkvin Hjartarson , Lyngby Bueskyttelaug
Herre kadet Compound
Thor Kamp Opstrup, Ulbølle Bueklub
Herre kadet Langbue
Rasmus Michaelsen, Gøngen Bueklub

Herre Micro Barbue
Noah Brorsen, Vejen Bueskytteklub
Herre Micro Compound
Tore Lindboe Bjarnarson, Lyngby Bueskyttelaug

Herre Kadet Recurve
Magnus Bager, Arcus Odense
Herre Aspirant Barbue
Thomas Hørlyck Ebdrup, Lyngby Bueskyttelaug
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En hjort i lysningen
Foto Eva kristensen
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Herre Aspirant Compound
Simon Spedsbjerg, Varde Bueskyttelaug
Herre Aspirant Instinktiv
Rune G. Nielsen, Sorø Bueskyttelaug
Herre Aspirant Langbue
Axel Lund, Fredericia Bueskytteklub
Herre Aspirant Recurve
Alexander Berg, Lyngby Bueskyttelaug
Herre senior Barbue
Torben Cramer, Lyngby Bueskyttelaug
Herre Senior Compound
Stig Andersen, Nørre Snede Bueskyttelaug
Herre Senior Instinktiv
Michael Bache Hjærulff, Sorø Bueskyttelaug
Herre senior Langbue
Jes Lysgaard, Køge Bueskyttelaug
Herre Senior Recurve
Dennis Bager, Arcus Odense
Buejæger
Thomas Feddersen, Ribe Bueskyttelaug
Herre Master Compound
Flemming Knudsen, Broby Bueskytteklub
Herre master Instinktiv
Gregers Dankjær, Sorø Bueskyttelaug
Herre Master Langbue
Jesper Tornbo, Sorø Bueskyttelaug
Herre Master Recurve
Martin Berg, Lyngby Bueskyttelaug

Senior Langbue
Senior Langbue
Søren Plougmann, Favrskov Bueskytter
Tom Rask Nielsen, Favrskov Bueskytter
Emil Iversen, Favrskov Bueskytter
Buejæger
Henning Gudichsen, Aarhus Bueskyttelaug
Jesper Christensen, Aarhus Bueskyttelaug
Mads Kold, Aarhus Bueskyttelaug
Micro Compound
Hans Spedsbjerg, Varde Bueskyttelaug
Jonas Hansen, Varde Bueskyttelaug
Freja Busch, Varde Bueskyttelaug
Senior Compound
Stig Andersen, Nørre Snede Bueskyttelaug
Jacob V. Steffensen, Nørre Snede Bueskyttelaug
David Hauge, Nørre Snede Bueskyttelaug
Mini Compound
Valdemar Astrup Nielsen, Randers Bueskyttelaug
Maiken Schmidt, Randers Bueskyttelaug
Sofie Witt Møller, Randers Bueskyttelaug
Senior Instinktiv
Jacob Tinghede, Favrskov Bueskytter
Jens Iversen, Favrskov Bueskytter
Lone Wolf Kirkegaard, Favrskov Bueskytter
Micro Instinktiv
Rasmus Rye Nørgaard, Favrskov Bueskytter
Oliver B. Christophersen, Favrskov Bueskytter
Thomas Grymer, Favrskov Bueskytter
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Sif Babar fra Gøngen Bueklub klar til skud
Foto Jes Lysgaard
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■ Tekst: Lone Wolf, debutant på 3d landsholdet.

EM 3D 2014
ESTLAND
Lone deler her sin oplevelse af sit første 3D EM. Lone
skyder i dame instinktiv klassen, og hun har gennem
det sidste år udviklet sig hurtigt og målrettet.
Til daglig studerer Lone til natur- og kulturformidler,
og har før det gennem en årrække arbejdet som bodypainter, og ansigtsmaler. Flere priser er vundet med
penslen i hånden, mon ikke også at vi kan forvente,
at der kommer noget metal hjem med buen i hånden.
Lone sluttede sin EM debut med en flot 13. plads.
Lone har lavet tegningen fra skyttens perspektiv.
Starten med buen.
For to år siden begyndte jeg at gå til bueskydning,
med det mål at tage jagttegn til recurvebue – noget
der viste sig at kræve noget mere træning end hvad
jeg havde forventet (Jeg arbejder stadig på det). I mellemtiden blev jeg introduceret til 3D bueskydning. Det
passede mig rigtig godt. At gå rundt ude året rundt i
varierende terræn og øve skud på ukendte afstande,
gjorde at det var næsten umuligt at kede sig.
Det gik også godt til konkurrencer og jeg blev opfordret til at forsøge mig på udtagelse til EM næste
år. Noget jeg dog umiddelbart syntes var alt alt for
tidligt, der var stadig meget at lære. Men endte med
at prøve alligevel, med det udgangspunkt at jeg først
Forsættes på side 18
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Et af de mange krævende skud fra de indledende skydninger.
Tegning Lone Wolf
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Lone Wolf . Foto: Fin-And Photography

Forsat fra side 17
skulle tage endelig stilling efter Danish Open – hvis
jeg overhoved blev udtaget. Det gik lige. Godt nok
var vi kun to i kategorien, men der var kun økonomisk
støtte til en. Og det var først ved det sidste udtagelsesstævne, det blev afgjort.
Estland
Eftersom jeg syntes det gik lidt bedre med teknikken,
takkede jeg ja til at komme med. De næste to måneder gik med at øve det bedste jeg kunne og snart var
tiden inde til at vi skulle afsted. Jeg var så heldig at få
en sponsor aftale med Buegrej.dk på pile mm, hvilket
var rigtig dejligt, så jeg ikke også at skulle finde plads
i budgettet til pile mistet under træning, samt have
med til en god uges intensiv skydning.
Da det var i Estland, var turen derover rimelig hurtig.
Hotellet var et levn fra OL i begyndelsen af 80’erne

og i ok stand. Opvarmnings/øve banen var et mindre
stadion tæt ved, vist også fra den tid. Der var stillet
forskellige dyr og skiver op i fem meter intervaller. Og
når man så kunne stå mere eller mindre skråt for målene, kunne afstandene varieres meget. Det gjorde dog
også at pilene sad i mange vinkler i dyret. Nogle gik
derfor over til at skyde efter hovedet eller bagkroppen i stedet og andre accepterede eventuelle ødelagte pile. Godt nok syntes jeg det gik acceptabelt i forhold til mange af de andre inden for dame instinktiv,
men stadig spredt nok til at alle mine pile overlevede
træningsbanen – udover smadrede nocker og afskrabet lak langs pilen.
Indledende runder
Selve konkurrencen startede onsdags, hvor vi blev
delt ud i patruljer på fire i hver, inden for samme kate-
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Fra opvarmningsbanen. Foto: Fin-And Photography

gori. Vi blev kørt ud til området, som var et stort skovområde, ret tæt på byen. Jeg frygtede at det ville være
en rimelig flad park, men det viste sig at være en flot
skov, godt kuperet, hvor de havde udnyttet landskabet, så afstandene kunne snyde noget. Afstandene
var dejligt varierende. Der var bl.a. en del mål tæt på,
som så var tilsvarende mindre, så point kunne stadig
være lige så gode/dårlige som på de længere afstande. Generelt havde jeg ikke nogen favorit- eller hade
afstand. Det gik jævnt over det hele, hvilket var nok til
en 14 plads ud af 19.
Om torsdagen blev point fortsat fra onsdagen. Men
på en anden bane, dog i samme område. Vi var her sat
sammen med dem, der havde fået ca. samme point som
en selv. Det gik cirka som dagen før. Da det var top-16,
der gik videre, var jeg blandt dem. Onsdag og torsdag
var det 24 mål, hver to pile, fredag 12 mål med en pil.

Eliminationsrunden
Fredag nye grupper igen, stadig efter point. Banen var
den samme som onsdag, men med nye mål og afstande. Stemningen i gruppen var stadig god, men man
kunne også mærke at folk lod sig gå på lidt mere af
dårlige skud. Jeg prøvede på bare at koncentrere mig
om det aktuelle mål, men det var lidt svært ikke at
lade sig påvirke af ens placering i forhold til de andre
i gruppens, samt ikke blive irriteret over fejl. Der var
nulstillet point fra de foregående dage og jeg endte
på en 13 plads, med et rimelig ens gennemsnit over
de forskellige dage. Det var dog ikke nok til at gå videre – det var kun de bedste 8 – så derfra stod den på at
heppe på dem fra holdet, som var gået videre.
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Allerede om eftermiddagen var det holdskydning, hvor
det var en compound-, en barbue- eller instinktiv- og
en langbueskytte. Da der ikke var en kvindelige compound skytte med fra Danmark, var det ”kun” herrerne, der stillede hold. Her gik hvert hold, sammen med
et andet hold og en dommer, otte mål, hver skytte en
pil. Heldigvis med god mulighed for publikum at følge
med. Man kunne se knap så meget til de næste individuelle eliminationsrunder – 12 mål igen. Her måtte
man til en del nøjes med at få oplyst resultatet, når de
kom tilbage til de offentlige stier.
Finalerne og hjem
Lørdag var det nede på fire mål til både de individuelle
konkurrencer og hold. Det foregik i en lille skov bag
ved stadion. Finalen blev afholdt på selve stadion.

Der var stillet piedestaler op til nogle dyr, mens andre
skulle skydes fra en platform. Efter hver kategori, blev
målene ændret, så der var god variation. Og det gav
rigtig god mulighed for publikum, til at se det hele. Når
der ikke var nogle danskere i kategorien, blev der heppet på især de andre skandinaviske lande. Det var interessant at se hvem der var gået videre. Mange ville
man have gættet på var familie eller måske trænere,
når man bare så dem på hotellet. Der var ældre, splejsede, overvægtige og alt ind i mellem. Men på banen
var der fuld koncentration og totalt styr på hvordan
kroppen arbejdede.
Efter finalerne, var der præmieoverrækkelse, som
tog en mindre evighed. Både fordi alle nationalmelodier på vinderne (og der var mange) skulle spilles og
fordi det var trukket lidt ud, så folk generelt var ved at
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være godt sultne! Heldigvis var der rigelig med mad i
hotellets restaurant og derefter var der fest til langt
ud på natten. Da vi skulle med fly alt for tidligt næste
morgen, blev de fleste bare oppe og sov i flyet på vej
hjem.
Vi vågnede op til et regnfyldt Danmark, turen var
slut for denne gang.

3D Landsholdet 2014. Foto: Fin-And Photography
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Råbukken er faldet for pilen

■ Tekst: Jørgen Haller

BUEJAGT
I takt med at interessen for jagt stiger i Danmark, så
vokser interessen for buejagt eksplosivt. Buejagt stiller store krav til bueskytten. Ikke bare for at bestå den
obligatoriske bueprøve, men i høj grad til den træning
der er nødvendig. Buejægerne, mænd som kvinder,
skal lære bueskydning fra bunden og have steder at
træne. En del bueklubber i landet huser allerede mange af buejægerne, og andre er ved at åbne øjnene og
dørene op for denne voksende skare af nye skytter,
der kommer med interessen for at bruge buen til jagt.
Jeg er buejæger – det har jeg vist været hele mit liv,
men først mere alvorligt med jagtbue og ’licence to
kill’ de sidste 10 år. I lighed med mange andre buejægere, så er det fascinationen af bueskydning, at lave
det perfekte skud kombineret med naturoplevelser og
jagt. Og, ja jeg går på jagt med det formål at slå ihjel,
som jeg engang kom til at sige i prime time på landsdækkende, til Anders Aggers begejstring. Men, det
ligger blot i ordet jagt, for jeg tilbringer mange timer
med at nyde naturen, stumpshoote med buen eller observerende.
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De sidste mange år har jeg afholdt buejagtkurser for
nye buejægere i Danmark og udlandet. Uanset hvor de
kommer fra, om de er unge eller gamle, så går 3 ting
igen: Tættere på naturen, udfordringer og fascinationen af bue og pil. Buejagt er der hvor passionen for
naturoplevelser og bueskydning smelter sammen, det
er nok derfor, det er blevet så moderne. Det er i hvert
fald ikke for udbyttets skyld.
Her følger en beretning om min første sommerbuk,
alle jægeres attråede bytte.
’Svung’, pilen tilbagelægger de 18 meter hen til råbukken i løbet af ingen tid. I samme øjeblik bukken
hører lyden fra buen, reagerer den og er væk et i nu.
Alt jeg hører er brusen i ørene og nogle meget høje
pulsslag. Registrerer at bukken løber gennem det tørre løv, så bliver alt stille. Hvad skete der egentlig?
Den aften havde jeg som så mange andre aftener
forsøgt at anbringe mig tæt på en veksel, hvor jeg
formodede at bukken ville komme. En hel forårsmåned var brugt på bukkejagt, indtil nu uden held, så jeg
opsøgte en helt ny plads. Det var her, at jeg først så
bukken i små glimt inde i skoven, blot 30 meter væk.
Nå ja, og nåede at ærgre mig over ikke at sidde lidt
tættere på. Sådan er buejagt tit. Med en rækkevidde

på ikke over 20 meter, så kræver det tålmodighed og
en smule held at være på rette sted på rette tid – det
lærer man som buejæger, oftest på den hårde måde –
og belønnes med oplevelser tæt på naturen.
Havde opgivet bukken og i stedet nydt naturen. En
ræv satte sig foran mig og loppede sig, fuldstændig
uvidende om min tilstedeværelse. Hvis Mikkel ikke opdager mig, så sidder jeg fint camoufleret bag lidt grene og med ansigtet camouflagemalet. Ikke underligt,
at man ind imellem bliver mødt af et skeptisk blik og
et stort smil, når man møder andre skovgæster. Man
ligner jo en bevæbnet busk. De færreste er klar over,
at man faktisk kan gå på jagt med bue og pil og megen jagttid er blevet brugt på at forklare, at det både
er muligt og lovligt. De fleste ikke-jægere har en anden holdning til buejagt end de har til jagt med gevær,
”det er mere fair”. Det er jeg ikke enig i. Har været af
sted mere end 25 gange, har haft en buk på skudhold
5 gange, men hver gang har bukken ’snydt’ mig! Er det
fair? Tja, det er det selvfølgelig, for når det så lykkedes, så føles belønningen så meget større.
Og mens man venter, så nyder man at være så tæt
på det hele og være en del af det. Nyder, når en træløber sætter sig på buestrengen med hovedet nedad el-
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ler en anden småfugl, som man aldrig finder ud arten
på, går rundt på mit hoved i flere minutter. Den nyder
måske den har fundet en knold med varme i?
Overraskelser er der nok af. Engang tilbragte jeg flere dage i træk timer i et egetræ. Kravlede op og satte
mig på en gren med udsigt til en stensikker veksel.
Det var et sted hvor jeg ofte så bukken når jeg var på
vej hjem, så den var sikker. Endelig en aften hører jeg
ham komme ned af vekslen, men i stedet for at følge
vekslen, går han bagom træet. Lydløst, som en orm
på vådt mos, får jeg mig vendt og kigger ned på ham.
Lige under træet står en grævling. Den opdager mig
ikke og fortsætter ufortrødent med at lede efter orme,
larver og andre lækkerier.
Da ræven er væk bliver der stille. Der er kun 20 minutter til solen går ned og jeg har så småt indstillet
mig på at gå de 2 km tilbage til bilen. Men ud af øjenkrogen, kan jeg se, at et rådyr nærmer sig skovkanten.
Det er en buk, ikke en stor buk, men jeg kender ingen buejægere, der ikke er lykkelige for en buk, uanset hvad bukken har på hovedet. Buen er parat og da
bukken er næsten fri trækker jeg lydløst buen. Men så
stopper bukken, med kun hovedet og hals fri. Så kan
jeg ikke afgive et forsvarligt skud, selvom afstanden
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er under 20 meter. Holder buen trukket, men bukken
bliver stående og nipper til grene. Må slække buen og
det er altså sin sag at slække en bue der er trukket
med 65 pund, uden at blive opdaget. Så tager bukken
2 skridt frem og står perfekt. Jeg trækker uopdaget
buen, sigter bag forbenene på bukken og lader pilen
flyve.
Det var et godt skud og placeringen var god. Efter
en stund lister jeg hen og finder pilen, der som altid
går lige gennem dyret. Pilen og fjerene er farvet rød af
blod og ud fra blodet kan jeg se, at den er ramt i hjertet eller lungerne. Perfekt, og da jeg følger blodsporet
finder jeg også bukken efter bare 10 meter. Bukken er
død af blodtabet i løbet af ganske få sekunder..
Nyder min naturoplevelse. Brækker bukken. Der
er stadig 2 km hen til bilen, nu med 20 kg ekstra på
nakken, men det føles ikke spor tungt. Hvis jeg går en
lille omvej møder jeg måske nogle og får lejlighed til
lidt pral. Sådan er jægere og lystfiskere uforbederlige.
Selv en stor oplevelse kan vi lave lidt større.
Sagde det egentlig ’svung’ eller var det noget jeg
bildte mig ind. Næste gang må jeg altså lytte bedre
efter.
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Træningssession under veteranernes første
træningssamling. Foto: Nicklas Bjaaland
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■T
 ekst: Nicklas Bjaaland,
Projektkoordinator Invictus Games
Forsvarets Sundhedstjeneste og Center for idræt

INVICTUS
GAMES
Veteraner fra forsvaret skal deltage i bueskydningskonkurrence under Invictus Games 2014
Det danske forsvar skal til september deltage i Invictus Games 2014, i London. Invictus Games er et
stort internationalt sportsstævne for skadede veteraner fra hele verden. Stævnet løber af stablen fra d. 10
til d. 14. september.
Stævnet kommer bl.a. til at foregå på de olympiske
stations hvor over 400 atleter fra 14 forskellige nationer, skal konkurrere i over 10 forskellige discipliner.
Det danske forsvar sender 27 atleter af sted til
London for at konkurrere. Heraf 6 bueskytter, som
alle stiller op i begynderklassen for Recurvebuer. (Der
er under stævnet oprettet særlige klasser, som ikke
stemmer over med FITA’s normale regelsæt.)
Som noget helt særligt har atleterne fået mulighed
for at have deres nærmeste pårørende med til London.
Det betyder, at hele den danske delegation er på 80
personer, inkl. en ledelsesdelegation fra Forsvarets
Sundhedstjeneste som har haft ansvaret med at træne og forberede atleterne frem mod Invictus Games.
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I forbindelse med disse forberedelser fik forsvaret,
igennem DHIF, kontakt til Københavns Bueskyttelaug
og deres formand Johnny Christensen. Lige fra start
er projektet blevet mødt med en utrolig hjælpsomhed
fra klubbens side. Det være sig med alt fra vejledning
i indkøb af buer og tilbehør, til træningsfaciliteter og
trænere. Samarbejdet med Johnny Christensen og Københavns Bueskyttelaug har været uundværlig for de
veteraner som skal konkurrere i London. Uden denne
fantastiske opbakning og støtte havde udgangspunktet inden afrejsen til London været en helt anden. Nu
er veteranerne klar til at tage kampen op med de øvrige nationer med en god portion selvtillid i ryggen, velvidende at vores træningsforhold har været optimale.
Alle bueskytterne blev fra start af meldt ind i klubben, og der blev uddannet flere skydeledere således,
at de selv kunne forestå skydningerne. Der er blevet
trænet flittigt, minimum to gange om ugen, siden

starten af juni. Alle veteranerne har fået udlånt en nyindkøbt bue hver, som nu er indstillet efter hver enkelt
skytte.
Træningen er blevet gennemført under kyndig vejledning fra ungdomslandsholdsskytten Laust Andersen. Han har gennem de sidste måneder guidet veteranerne igennem bueskydningens mangesidede og
komplicerede verden. Laust har haft et godt tag på
veteranerne og har med sikker hånd fået skabt nogle
dygtige skytter, som vil kunne repræsentere Danmark
på flotteste vis under konkurrencerne i London.
Det er håbet, at flere af veteraner efterfølgende vil
fortsætte med bueskydningen, enten i København eller andre dele af landet.
Fra forsvaret og den danske Invictus Games delegation skal der lyde en stor tak til Johnny Christensen,
Laust Andersen og hele Københavns Bueskyttelaug
for den store støtte og samarbejdsvilje som de har udvist gennem hele projektet.
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Foto: Nicklas Bjaaland
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■ Tekst: Lone Wolf, debutant på 3d landsholdet.

UNGDOMSSKYDNING DBSF
DEL 4
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.
Hertil i BUESKYDNING maj 2014 …

Så rykker det…
Ved årsskifter 1962-63 glæder den nye formand, Ejnar Tang Holbæk sig bl.a. over en 10 % tilgang af nye
medlemmer samt en del rekordforbedringer – også hos
damer og juniorer.
1963 er året, hvor der for første gang foreligger
mulighed for juniorer at deltage i udlandet. Det er
det svenske forbund, som indbyder til ”juniortävling”
i anledning af det svenske Riksidrottsforbunds 60 års
jubilæum. Der skal skydes i to klasser piger og drenge,
og deltagerne må ikke være fyldt 19 år. Programmet
er for drengene den hjemlige dameronde på 144 pile,
mens pigerne ikke skal skyde 70 m og altså kun 108
pile.
Man har til hensigt fra forbundets side at sende en
junior til stævnet og opfordrer de unge mennesker til
at intensivere træningen. Samtlige foreninger, som
har juniorer, der er så godt skydende, at de kan komme i betragtning, skal indsende licenskort og resultater fra samtlige stævner fra året før. Den junior, som
bliver sendt til Sverige, deltager på forbundets regning.
Men på det tidspunkt er man i foreningerne ikke
helt med på ideen. I hvert fald må man i næste nr. efterlyse reaktioner fra foreningerne. Og hvis ikke der
kommer flere refleksioner, må man desværre melde
afbud.
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Dog i juninummeret fremgår det, at en Frank Larsen
fra Glostrup ”kaster glans over dansk bueskydning”,
hvor han bliver nr. 3 blandt 17 andre herrejuniorer fra
Sverige og Finland med det flotte resultat 1041 point.
En svensker vinder med 1083 point. Han er bedst på
både 60- og 50 m. Der deltog to piger, som efter resultatlisten at dømme alligevel også skød på 70 m!
I referatet nævnes det, at Frank i telegrammet hjem
ikke nævnte noget om antal point, men da det blev
nævnt i radioavisen, begyndte telefonerne at gløde…
Ved en foregående udtagelsesskydning i maj mødte
Frank to andre juniorer, Alfred Larsen, Frederikssund
og Bent Henriksen fra Helsingør. Frank satte tre nye
rekorder ved den lejlighed på 70- og 60 m samt totalt.
Frank Larsen, Glostrup er den første junior, som deltager i en officiel begivenhed udenlands. Læg mærke
til hans skydestil, som meget ligner den, der doceres
i dag.
Frank giver selv en beretning om turen til det svenske i et senere nr. BUESKYDNING. Af den kan man
læse, at han blev sendt af sted uden leder fra Havnegade og ankom til Malmø kl. 21.35, hvorfra han skulle
med toget nordpå – faktisk små 700 km. Han ankom
næste dag ved middagstid til Bollnäs, hvor konkurrencen skulle foregå dagen efter. Frank måtte selv opsøge et cafeteria i byen for at spise aftensmad, da der
ikke var restaurant på hotellet. Han beretter kort om
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skydningen – at han bl.a. på 60 m skød det samme som
den svenske rekord, 293 point. Franks serie: 222, 293,
245, 281 og total 1043.
Han blev dog modtaget i Havnegade mandag morgen af sekretæren for forbundet, Ib Hrouda-Rasmussen samt formanden for Glostrup, Erling Pedersen
med blomster og hilsen fra forbundet…
Vinterskydningen 1963 skydes efter ændrede regler. Fremover skydes der kun på 25 m, og foreningerne indskærpes, at det er på 60 cm ansigt og ikke på
det 80 cm, der bruges på 30 m! Derudover går skydningen over syv omgange mod før fem, og kun de fem
bedste tæller. Derudover skal damer og juniorer deltage på lige fod med seniorer, men i deres egne klasser.
Damerne opdeles i pulje A og B, mens alle juniorer kun
skyder i den samme. 111 seniorer, 13 damer og 8 juniorer fuldfører. I juniorklassen vinder en Bent Hendriksen fra Helsingør med 2162 point - gennemsnit
432 p for de fem bedste serier. Før omtalte Lis Jacobsen bliver som eneste pige nr. 5 med et gennemsnit
på 375 point.
De bedste 17-18 årige i dag skyder jo nogle flere
point. Bedre materiel og bedre træning (?)
Rekordlisten efter den gamle juniorronde er at læse
sidste gang i majnummeret 1963:
Forsættes på side 32
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60 m: 219 p, Bent Hendriksen, Helsingør 09.10.62.
50 m: 263 p, Jørgen Tang Holbæk,
Østerbro 15.06.58 (122 cm ansigt).
30 m: 286 p, Poul Karlsson, Haderslev 07.08.60.
Total: 736 p, Poul Thorhauge, Silkeborg 02.09.62.
Rekorderne over den nye juniorronde – identisk
med dameronden – bliver så offentliggjort for
første gang i juninummeret:
70 m: 194 p, Frank Larsen, Glostrup.
60 m: 229 p, Bent Hendriksen, Helsingør.
50 m: 192 p, Frank Larsen, Glostrup.
30 m: 286 p, Poul Karlsson, Haderslev.
Total: 871 p, Frank Larsen, Glostrup.
Bemærk forskellen på antal point på 50 m efter den
gamle og ny ronde – 122 cm og 80 cm ansigt. Grunden
til at Frank Larsens resultater (222, 293, 245, 281 og
total 1043) ikke figurerer på rekordlisten bunder i, at
han lige akkurat var fyldt 18 år før skydningen. Hans
resultat bliver dog rosende omtalt i formandens beretning ved årets forbundsmøde på Bornholm og igen
i hans nytårshilsen januar 1964.
Ved udgangen af året er rekorden på 70 m forbedret
til 228 point ved den nye danmarksmester Bent Henriksen samt rekorden totalt ved en anden helsingør-
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skytte, Erik Madsen, til 987 point. Den øgede tilgang
af juniorskytter kan nu også ses af resultaterne.
Det generelle indtryk er, at der nu deltager juniorer i stort set alle stævner, klubmesterskaber og unionsmesterskaber. Og ved årets slutning har de første
9 opnået guldmærket. Men endnu er juniorerne ikke
kønsopdelt, hvilket kunne være medvirkende til, at piger stadig er en sjælden vare.
Ved årets DM med Rønne Bueskytte Laug som arrangør deltager dog lidt skuffende kun 5 juniorer –
igen med frk. Lis Jacobsen (nr. 4) som eneste pige. (Ja,
der er langt fra Danmark til Bornholm. Faktisk længere
end fra Bornholm til Danmark, hk…)
Nå, til gengæld bliver der sat to nye rekorder ved
Bent Henriksen (Hendriksen?) - den nye danmarksmester - fra Helsingør på 70 m med 228 p og en ny skytte, Kjeld Mogensen fra Rønne på 30 m med 292 point.
I referatet bliver rekorderne samt frk. Lis´ præstation
nævnt:
”Fremhæve vil vi også gerne juniorskytterne, der her
afslørede de rigtige takter. Og det gælder ikke alene
mesteren, men alle deltagerne i den afdeling. Noget
af det mest imponerende var lille Kjeld Mogensens
nye 30 m rekord, og Lis Jacobsens pæne resultater
som pigejunior. Med slige juniorer er DBSF godt hjulpet fremover”.
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Frank Larsen
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Kjeld Mogensen
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DM 1963
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DM 1963 i Rønne: Bent Henriksen, Helsingør, Grethe Østergaard, Nykøbing og Pan Helle Sørensen, København.
Vinterskydningen 1963-64 har rekorddeltagelse på
både senior-, dame- og juniorsiden. 23 juniorer er med
fra første omgang. I alt deltager omkring 200 skytter
fordelt på to ”puljer” for damer, 8 klasser fra ”Elite” til
klasse 7 for herreseniorer og en enkelt juniorklasse.
26 foreninger deltager i holdskydningen. Reglerne er
endnu engang ændret derhen, at der nu skal skydes
2 x 36 pile mod før kun 2 x 30. Afstanden stadig 25
m. Der skal skydes 10 omgange, hvoraf de 7 bedste
tæller.
19 juniorer fuldfører, og Erik Madsen fra Helsingør
vinder med 4059 point – 353 point mere end nr. 2 for
de 7 omgange. For ligesom at sammenligne med dagens resultater svarer det gennemsnitlig til 483 point
for 60 pile pr. omgang. Godt nok på 25 m og med et 60
cm ansigt, men erfaringsmæssigt svarer det rimeligt
godt til 18 m med 40 cm. ansigt. Og ja. Der er endnu
et stykke vej til vor tids bedste ungdomsskytter. (Materiel og træning?)
Efterfølgende blev der i foråret 1964 skudt en afslutning på Vinterskydningen i Hørsholmhallen med
de otte bedste herrer og de fire bedste damer. Juniorerne måtte ikke være med. Skydningen blev i øvrigt
betegnet som et ”uofficielt danmarksmesterskab” in-

dendørs. Og som sådan formentlig forløberen for det
vi ser i dag med DM for både senior og ungdom.
Også Jyllands Bueskytteunion afholdt indendørs
mesterskab i 1964 med 58 deltagere – heraf 3 juniorer.
Fremgang overalt
I januarnummeret 1964 meddeler forbundet, at man
har modtaget en invitation fra Sverige til BALTIC ARCHERY JUNIOR CHAMPINONSHIP i Malmø i juni måned.
Der kan deltage fire piger og fire drenge i hver sin
klasse. Forbundet har forventninger om, at det ville
være relevant for drengene, men for pigerne kunne
det jo nok knibe. Så: ”Gå i skarp træning allerede nu,
og vær med i konkurrencen om pladserne på holdet i
Malmø”.
Senere bliver det annonceret, at skydningen er flyttet i til august, og at også seniorer kan deltage, men
at deltagerantallet ikke må overstige 10 inkl. juniorer.
PÅ et bestyrelsesmøde kundgøres det, at ungdommen beslaglægger fire pladser, og andre interesserede må henvende sig. Disse skal dog have en vis skydefærdighed!
I julinummeret meldes nu om kun tre juniorer, og
andre interesserede - både herrer og damer - må henvende sig inden den 10. juli.
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Derefter kan der ikke læses mere om det stævne.
Formentlig kom man ikke af sted til det svenske. Hvad
der gik galt, er ikke til at vide, men det kunne tænkes,
at der et sted i systemet sad nogle med ”røde” ører.
Retfærdigvis kan det også hænge sammen med, at
man ugen før skulle arrangere Nordisk Mesterskab i
Lyngby, hvilket af både skytter og forbund måske blev
prioriteret højere. Men lidt synd for de unge skytter,
som ikke skulle deltage ved NM.
Sjællands Bueskytte Union offentliggør februar
1964 ”Årets Rangliste” for sjællandske skytter efter
et specielt pointsystem, hvor DM og sjællandsmesterskaber vejer tungest. Endvidere ekstra point for resultater for damer og juniorer over 900- og 800 p. Tre
juniorer er på listen med de to helsingørskytter, Bent
Henriksen og Erik Madsen som nr. 1 og 2. Lis Jacobsen,
Paw nr. 3.
Unionen omtaler samtidig den fremgang i resultaterne de sjællandske skytter har præsteret – herunder
4 seniorrekorder, 3 damerekorder og hele 7 juniorrekorder. Alle sammen sjællandske rekorder!
Ved et fødselsdagsstævne i Lyngby i juni præsterer
førnævnte Erik Madsen hele 5 nye danske rekorder,
hvilket bliver noteret af redaktøren af bladet: ”… og
ved et stævne i Lyngby kom det ventede gennembrud.
At det blev så voldsomt, havde man vel ikke ventet,
men Erik er så godt skydende, at ikke mange af vore

seniorer kan holde ham stangen. Det må ønskes, at
han holder sin standard med henblik på de kommende
år – sikken en triumf at have overfor vore udenlandske venner/konkurrenter. Hold fast, Erik, og lykke til!”
Eriks rekorder: 70 m 249 p. 60 m 276 p. 50 m 263
p. 30 m 314 p. og total 1102 point. En forbedring på
hans egen tidligere rekord på hele 115 point!
SBBU udtager frk. Lis Jacobsen til dameholdet i matchen mod Skåne, og hvis man kan formå svenskerne
også arrangere en juniormatch, bliver det med de to
fra Helsingør.
Bornholms Bueskytteunion modtog besøg fra deres
svenske venner i Karlshamn i pinsen, hvor 5 svenske
og 3 bornholmske juniorskytter deltog. Bornholmerne
måtte se sig slået af en svensker med mere en 100
point. De tre bornholmere blev nr. 2, 3 og 4.
Senere på sæsonen genbesøger man vennerne i
Karlshamn, hvor de bornholmske juniorer når nye højder med tre danske rekorder. Af i alt 30 juniorskytter
bliver Bent Mogensen nr. 1 med totalt 1081 p. Undervejs bliver det til nye danske rekorder på 60 m med
286 p og på 30 m med 316 p. Lillebror Kjeld tog sig af
70 m med 252 p, også dansk rekord.
Kjeld Mogensen, Rønne Bueskytte Laug midt i
1960-erne. Foto af dagbladet Bornholmerens fotograf.
Ved årets DM i Aarhus deltager 10 juniorer med
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skytter fra Helsingør og Rønne i spidsen. Erik Madsen
fra Helsingør vinder over Kjeld Mogensen, Rønne og
sidste år mester, Bent Henriksen, også Helsingør. Undervejs må rekorden på 50 m lade livet. Kjeld skyder
266 p, tre point højere end Erik Madsens små tre måneder gamle notering.
I referatet noteres det nu ikke mere som en overraskelse: ”At juniorerne også ved dette stævne satte ny
dansk rekord nævnes kun for en ordens skyld, for det
er jo slet ingen sensation fra deres side.” Og videre: ”…
hos juniorerne udspandt der sig den traditionelle nådesløse kamp mellem Erik Madsen, klubkammeraten
Bent Henriksen og de to Mogensen´er fra Rønne, og
det tør nok siges, at der ikke blev givet ved dørene
i denne lejr. Det er pragtfuldt at se den ildhu og interesse, disse unge mennesker går til opgaven med.
Legen ved kampen ligefrem stråler ud af dem, men deres omhu med sigte og aftræk kunne og burde danne
skole hos mange seniorskytter. Læg mærke til dem
– her er virkelig noget at lære.”
Havde der været holdskydning i juniorrækken, havde Helsingør vundet med 2921 point over Rønne med
2906 point.
Danske mestre 1964: Flemming Jensen, Silkeborg,
Anne Jørgensen, Odense og Erik Madsen, Helsingør.
Også ved JM 1964 blev der fotograferet: Flemming
Jensen, Silkeborg vandt både JM og DM det år.

Grethe Tanggaard, Randers og junior John Petersen,
Vejle måtte ”nøjes” med JM!
Ved Sjællandsmesterskabet deltog de tre stærke
juniorer fra Helsingør, hvor vinderen Bent Henriksen
nu var 135 point bedre end vinderen i dameklassen.
Hvor i øvrigt frk. Lis Jacobsen blev nr. 2 med 873 p.
– 71 point bedre end hendes debut ved DM som seniordame.
Københavns Bueskytte Union fejrede sit 25 års jubilæum med en skydning i oktober, og trods køligt vejr
og modvind(!) fuldførte 51 skytter – med junior Bent
Henriksen, Helsingør, som i dagens anledning skød i
kl. A og vandt skydningen foran flere af de etablerede
seniorer.
Det må formodes, at ungdomsskydningen nu blev
taget alvorligt både hos foreninger, unioner og forbund!
1965 - efter 25 år
Formanden Ejner Tang Holbæk betegner i sin nytårshilsen til foreninger og medlemmer, at fremgangen
i dansk bueskydning har været eksplosiv. Specielt
fremhæver han de unge skytter:
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”… man må have lov til at glæde sig over ungdommens fremstormen. Man skal vare sig for at spå, men
fortsætter vore juniorskytter i det gode spor, de har
brugt i 1964, ligger der endog mange triumfer og
venter forude …”
Vinterskydningen er nu blevet så omfattende, at man
i bladet kun nævner de fem bedste i hver klasse, hvorfor det ikke er muligt at spotte juniorskytterne – som
åbenbart også er indplaceret i klasserne. Til gengæld
fremgår de ved JM indendørs i Vejle, hvor fire randersskytter og en fra Skive deltager. Bent Gindesgaard fra
Randers bliver jysk juniormester med 541 point. (Omregnet til 60 pile, 460 point).
Det uofficielle DM indendørs – afslutning på Vinterskydningen var igen uden juniorer.
I aprilnummeret inviteres til international en korrespondance FITA-match over ”DUBLE AMERICAN
ROUND” - det vi kender som 900-ronden. Bare med 60
pile på hver afstand. Det fremgår ikke, om det var 180
pile på én gang eller om der blev skudt over to omgange. Men juniorerne var med. To piger og 20 drenge fra
så eksotiske lande som Indonesien, New Zealand og
Australien. Kjeld Mogensen, Rønne blev nr, tre blandt
drengene med 1050 point. Fem danske drenge deltog. Svenskerne vandt holdskydningen med godt 100
point til Danmark.

Samme Kjeld Mogensen skød ved et stævne i Rønne
i maj over de tre bestående rekorder på 60 m, 50 m
samt total. Resultaterne kunne ikke godkendes som
rekorder, da kun skytter fra Rønne deltog. Ved en tilsvarende skydning senere på sommeren nåede Kjeld
1153 point totalt - som heller ikke kunne godkendes.
Kjeld markerede sig de efterfølgende år, som en af
Rønnes allerbedste bueskytter. Desværre omkom han
under en ferie på Cypern i 1975 på toppen af sin formåen.
Ved unionsmatchen i Herlufsholm med deltagelse
af Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm deltog også juniorer. Af resultatlisten ses kun tre af dem med Erik
Madsen, Helsingør som vinder - trods en ny rekord af
Kjeld Mogensen, Bornholm på 30 m med 318 point. En
Bent Gindesgaard, Randers blev treer. Stævnet blev i
øvrigt vundet af Arne Jacobsen, Frederikshavn - senere OL-deltager i Montreal 1976 - i ny dansk rekord på
1143 point. 31 point bedre end den bestående. Men
det er en helt anden historie…
Ved JM, SM og BM skyder juniorerne nu lystigt med,
som de gør ved langt de fleste andre stævner og mesterskaber. Også i Sjællands dyst med broderfolket i
Skåne, hvor de to fra Helsingør, Erik Madsen og Erik
Poulsen banker svenskerne.
Ved DM i Hillerød deltager 10 juniorer, og Bent Gindesgaard fra Randers vinder foran Kjeld Mogensen,
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Rønne og Erik Poulsen, Helsingør. I referatet i BUESKYDNING henrykkes referenten over den ”ubarmhjertelige kamp om sejrens palmer”, som de unge
mennesker var ude i. Desværre intet foto herfra!
De danske juniorrekorder på FITA-ronden recurve
efter 25 år på: 70 m: 252 p. 60 m: 262 p. 50: m 266 p
og 30 m: 318 p.

Ved året 1965s udgang – og efter 25 års pionérarbejde var de unge blandt bueskytterne kommet for at
blive. Det tog en del år, før der rigtig kom gang i den.
Først krigsårene til 1945 og derefter år med importforbud og mangel på mange ting. Pengene var små i
både foreninger og hos familierne, så betingelserne
var ikke de bedste. Det var først i 1960-erne samfundet kom rigtig i omdrejninger, og det har naturligvis
også sat sit præg i bueskytteforeningerne.
Når man i dag ser, hvordan de unge bueskytter deltager i stævner og mesterskaber og ikke bare nationalt, kan man ikke lade være med at glæde sig. Må det
blive ved…
Holger Kürstein
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■ Tekst: Jes Lysgaard

EKSTRAORDINÆRT
FORBUNDSMØDE

Jeg vil blot komme med en kort notits, fra det ekstraordinære forbundsmøde der blev afholdt i Odense den
28. september 2014.
De fleste kender udfaldet af de afstemninger, der
blev foretaget. Nemlig, at bestyrelsen bliver siddende
i uændret konstellation, og at de blev bakket op med
et overbevisende flertal af stemmerne.
Baggrunden for utilfredsheden med bestyrelsen,
landstræner Niels Dall og sportschef Allan Grønkjær,
har bundet i flere forskellige ting. Bl.a. har der været
en del snak rundt omkring i klubberne om udtagelsesmetodikken til herre recurvelandsholdet. Desuden
har der været ytret forskellige utilfredsheder omkring
kommunikationen fra bestyrelsen til klubberne.
Formand Rolf Lind forklarede baggrunden for indkaldelsen for det ekstraordinære forbundsmøde, og
han gav efter forudgående aftale ordet til sportschef
Allan B. Grønkjær. Han redegjorde for samarbejdet
med Team Danmark, og herunder hvilke arbejdsopgaver landstræner Niels Dall skal løse. Det var informativt for forsamlingen og tilkendegav en villighed til at
tage de forskellige kritikpunkter til sig.
Efter en del argumentationer, holdningstilkendegivelser og forslag til nye måder at skabe et eliteudvalg
på skred mødet til afstemning.

En overbevisende afstemning med 102 stemmer for
bestyrelsen og det arbejde, der udføres, 8 der valgte
ikke at stemme og 8 der stemte imod bestyrelsen.
Denne afstemning viste meget tydligt, at bestyrelsen har en stor opbakning fra forbundets klubber
rundt om i landet, til at fortsætte den kurs der er lagt.
Resultatet af mødet var dog, at bestyrelsen tog kritikken om kommunikationen til sig, og klart tilkendegav at de vil bestræbe sig på at være mere åbne med
det der sker, desuden at det skal være mere synligt
hvilke specifikke opgaver og forventninger, der er
knyttet til ansatte personer og bestyrelsesmedlemmer i Bueskydning Danmark.
Desuden blev det tilkendegivet at der vil komme
mere ”matematik” i udtagelsesproceduren til Herre
recurvelandsholdet.
Bestyrelsen erindrede desuden medlemmerne om,
at det meste af det arbejde der foretages er frivilligt
arbejde, og at alle har det fælles mål at skabe et godt
forbund til gavn og glæde for alle skytter.
Jeg vil tilføje, at kommunikationen, for at den kan
være åben og klar, kræver at vi som medlemmer også
tager ansvaret på os, i forhold til at opsøge viden og
informationer. Desuden fremmer det altid kommunikationen, at spørge direkte, hvis man undres.

BUESKYDNING DANMARK INFORMERER:

FORSLAG TIL BEHANDLING
PÅ FORBUNDMØDER
1.15 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ
FORBUNDSMØDER

1.15.1 Forslag til lovændringer kan fremsættes

af Bueskydning Danmark’s bestyrelse, og nedsatte
udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet
i hænde senest den 15/11 året før Forbundsmødet.
Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i
samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har
ret til at fastholde sin oprindelige tekst.

1.15.2 Indkomne forslag sendes til klubberne
senest uge 3.

1.15.2.1 Evt. Ændringsforslag, der kan frem-

sættes af samme kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for at blive behandlet på et Forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest 6 uger før
forbundsmødet.

1.15.2.2 Forbundsmødet vedtager eller forka-

ster de på dagsordenen optagne forslag. Dirigenten
og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag.

1.15.2.3 Forslag kan vedtages med simpelt

flertal af de fremmødte stemmer, dog kræves et
flertal på 2/3, når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og ændringer i love
(lovkompleksets afsnit 1).

1.15.3 Tidspunktet for ændringers ikrafttræden

er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt
besluttes af forbundsmødet.
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert Forbundsmøde. Ændringer som nødvendiggøres efter
beslutninger i DIF, WA, og WAE rettes løbende.
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen, til senere godkendelse på det efterfølgende Forbundsmøde.

1.15.4 I tilfælde af et ekstraordinært Forbunds-

møde kan dettes motiverede dagsorden suppleres
med forslag fra Bueskydning Danmark’s bestyrelse,
enkelte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og forenin
ger.

1.15.5 Personvalg: Forbundsbestyrelsens fore-

løbige forslag til personvalg skal være de respektive
klubber i hænde senest uge 1 sammen med øvrige
forslag.. Foreninger kan fremkomme med forslag
til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det
skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg.

1.15.5.1 Er der ikke fremkommet forslag til

kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst 5
foreninger er stillere for en kandidat.

Med venlig hilsen

Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmark | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | T: 43 26 27 28 | info@bueskydningdanmark.dk
www.bueskydningdanmark.dk
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Pressemeddelelse
VM i bueskydning 2015 i Danmark kommer nu i fint
selskab med andre store sportsevents som Australian Open og VM i fodbold. Det sker efter KIA Danmark
og VM i bueskydning 2015 har indgået et samarbejde
omkring verdensmesterskaberne i København næste
år.
Der bliver stil over feltet, når der er VM i bueskydning i Danmark den 26. juli til 2. august 2015. Verdens
bedste bueskytter og medlemmer af det internationale bueskydningsforbund kommer nemlig til at køre i
KIA, når de skal transporteres rundt i København.

”KIA har længe været en god samarbejdspartner
hos det internationale bueskydningsforbund. At
KIA Danmark nu også vælger at bakke op om
næste års VM i Danmark, er vi rigtig glade og
stolte over. Denne opbakning er med til at sikre,
at vores atleter og gæster næste år bliver godt
kørende, ligesom KIAs involvering sender et
stærkt signal om, hvor stor en event
vi kan se frem til i København næste år,”
siger Rolf Lind, formand i Bueskydning Danmark.
KIA kommer til både at køre til de indledende runder
af VM i bueskydning i Sundby Idrætspark den 26.-31.
juli samt til finalearenaen på Christiansborg Slotsplads
den 1.-2. august.
KIA international har i mange år været sponsor og
partner for det internationale bueforbund, World Ar-

chery. Udover at VM i bueskydning er KIA også sponsor for blandt andet Australian Open i tennis, ligesom
bilproducenten er FIFA’s officielle bilpartner.

”KIA Motors Corporation har samarbejdet med
det internationale bueskydningsforbund siden
2006. I 2015 er Danmark så heldige at være
værtsnation for verdensmesterskaberne i bueskydning. Og fra KIA Import Danmarks side
ønsker vi naturligvis at støtte op omkring det
internationale sponsorat og sporten, da vi hos
KIA kan identificere os med de helt væsentlige
punkter i sportsgrenen såsom teknisk
præcision og fokus på kvalitet,”
siger Marketing Direktør Rasmus Aagaard
fra KIA Danmark.

Sidste år blev KIA kåret til ‘International Car of the
Year’ med modellen ’Optima’, som netop er lanceret i
Danmark.

BUESKYDNING // OKTOBER // 2014

SIDE 41

SIDE 42

BUESKYDNING // OKTOBER // 2014

KURSER
Kære medlemsforeninger i Bueskydning Danmark
For nylig blev Bueskydning Danmarks kursusplan for resten af 2014
fremlagt på bueskydningdanmark.dk og nu er de første kursusinvitation
på plads. De bliver vedlagt fremsendt til jer alle, ligesom de optræder på
uddannelsesplanen

DOMMERKURSUS

TRÆNERKURSER

Det udbudte dommerkursus blev desværre aflyst, da
der ikke var tilmeldinger nok. Kurset udskydes til foråret 2015

Den nye træneruddannelse som indeholder materialet fra ATK vil først være klar i 2015.

LEDERKURSER
Lederkurserne i IANSEO blev afviklet i Århus med 13
deltagere, desværre blev kurset i Tåstrup aflyst på
grund af for få deltagere. Kurset bliver udbudt igen i
foråret 2015.

De trænere som tager Trin 1 kurset, vil dog have mulighed for at tage et spotkursus i ATK, således at de
sammen med deres ”gamle” trin 1 kursus, er helt upto-date på den nye trin 1 status.
Det første nye trænerkursus, bliver kurset 1-2-Træner som henvender sig til assistenttræneren, eller den
nye forældre/ung træner som skal have en introduktion til trænergerningen for bueskydning. Kurset bliver udarbejdet efter en skabelon fra Danmarks Idræts
Forbund, og lægger sig i tråd med den linje som DIF
lægger for deres uddannelser. Kurset forventes at blive udbudt i januar 2015.
Med venlig hilsen
Kenn Romme Larsen Udviklingskonsulent

Husk at kurserne
har stor værdi for sporten!
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ATK BUE

Bueskydning Danmark har lanceret et materiale
for aldersrelateret træningskoncept for bueskytter (ATK bue)

Hanne Damsbo, Broby Bueskytteklub.
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.
2. Talent
3. Teknisk træning
4. Recurve
5. Compound
6. Langbue og barbue
7. Sportspsykologi
8. Ernæring
9. Træning i praksis
Bestilling
Du kan bestille bogen ved at kontakte Bueskydning
Danmarks sekretariat på

– ATK Bue er det bedste materiale, jeg no- info@bueskydningdanmark.dk
gensinde har set. Jeg kan kun opfordre alle til eller på telefonnummer 4326 2728.
at købe bogen. Bogen er skrevet i et sprog, vi
alle kan forstå.
Pris pr. stk.: kr. 150,- plus porto


(1 stk. kr. 38,50) – Faktura vedlægges forsendelse.
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STÆVNER OG
INDBYDELSER
Da det meste bliver digitaliseret i denne tid, vil stævneinvitationer ligge på Bueskydning Danmarks hjemmeside under aktivitetskalenderen. Her kan du holde
dig opdateret med både stævnekalenderen og de aktiviteter der bliver slået op.
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

TO NYE VERDENSREKORDER
Tanja Amdi Jensen og Stephan Hansen mødtes i finaleskydningen til Buernes By stævnet i Tåstrup den
26. oktober. Begge lavede en flot verdensrekord på
15 pils skydningen på 18 meter. Stephan sluttede

med 150 point og Tanja med 149 point.
Det er meget inspirerende og flot skudt. Se mere under nyheder på www.bueskydningdanmark.dk
Tillykke til jer begge!

Foto: Kaj Frandsen

Hilsen
Bueskydning Danmark
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NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Bueskydning udkommer i november
og deadline til indlæg og artikler er 14. november 2014
Artikler og indlæg til bladet kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk
Indhold i næste nummer er bl.a. :
•
•
•
•

I næste nummer af Bueskydning bl.a.
Bueugen i Sverige
Elitelandsholdet
Skolereformen og ungdomsskydning

BUESKYDNING DANMARKS
BESTYRELSE
FORMAND

BREDDEANSVARLIG

UDVALG UNDER

Rolf Lind

Hans Lassen

Bueskydning danmark

Tlf. 4352 5592

Tlf. 2460 9476

Dommerudvalgsformand

formand@bueskydningdanmark.dk

bredde@bueskydningdanmark.dk

Jane Sigil
Tlf. 5598 4037 / 6080 0391

NÆSTFORMAND

BEST.MEDLEM

dommer@bueskydningdanmark.dk

Sanne Rahbek

Peter Bundsgaard

Tlf. 3060 3509

Tlf. 2895 4273

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

pbundsgaard@mail.dk

Erik Hjortebjerg
Tlf. 6618 8766

ØKONOMI

BEST.MEDLEM

ao@bueskydningdanmark.dk

Steen J. Jørgensen

Jan Jager

Tlf. 4352 2204 / 3032 3036

Tlf. 2167 2197

LOVUDVALGSFORMAND

finans@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

Flemming Skjoldborg
Tlf. 8991 2010

ELITEANSVARLIG

BEST.MEDLEM

Klaus Lykkebæk

Bjarne Strandby

Tlf. 2518 0306

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586

elite@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

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

