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

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

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

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

Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte 
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.
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Der er fuld gang i klubberne rundt omkring i landet og der træ-
nes tidligt og sent. De tidlige træningstider er ofte for de unge 
skytter, og dem er der et ekstra fokus på i denne udgave af 
bueskydning. 

En del af vores landshold er, i skrivende stund på træningslejr 
i Korea. For at få den optimale forberedelse til det forestående 
VM til sommer. På grund af den store træningsmængde, der lig-
ger i forberedelserne til VM, bliver den tænkte artikel om holdet 
udsat til de kommer hjem fra Korea.

Så har vores breddekonsulent Kenn Romme været på tur. Han 
deltog nemlig i Bueugen i Sverige, som han skriver om og de 
erfaringer, der kom med hjem i bagagen. 

I 3D verdenen blev Sabina Holstein den 9. november hædret 
med en nyoprettet pris som årets 3D bueskytte. Den blev uddelt 
af 3D Archery Denmark. 

Den første afdeling af vinterskydningen er ved at være slut, 
og indendørsstævnerne ligger nu som perler på en snor og for 
mange skytter, bliver de holdepunkterne i kalenderen gennem 
hele vintersæsonen. 

I ønskes alle en god jul og nytår 
med masser af god skydning – glæde ved skydningen

Træk og slip!

Jes Lysgaard, redaktør 

GLÆDELIG JUL 
& GODT NYTÅR 
TIL JER ALLE FRA BUESKYDNING DANMARK
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Kort efter sommerferien, talte jeg med Freja Froberg 
og Emil Albrechtsen begge på 14 år. De er klubkam-
merater i Køge Bueskyttelaug, og som så mange an-
dre unge idrætsudøvere i Danmark, brænder både Fre-
ja og Emil for deres idræt. 

Vi talte blandt andet om glæden ved at skyde bue 
og være i en klub, hvor vennerne fylder lige så meget 
som skydningen. Desuden om motivation, træning og 
ikke mindst de drømme som motivationen hviler på. 

Freja Froberg og Emil Albrectsen

Både Emil og Freja har valgt at skyde med en olympisk 
recurve bue og det er der en grund til. Det er nemlig 
den buetype, der indtil videre kan bringe skytterne til 
de største stævner, hvor OL er det ultimative. Både 
Freja og Emil har været rund omkring genrene, og har 
både skudt 3D og skive, men skiveskydningen føltes 
bedst. 

”Her kan man umiddelbart se resultaterne og den 
forandring som træningen giver” som begge skytter 
udtrykker det. 

Freja og Emil sidder i sofaen over for mig. Vi er i 
Køge Bueskyttelaugs udendørsklubhus. Udsigten di-

rekte ud til banerne og brændeovnen der venter på, 
at det bliver vinter, giver en god stemning. 

Freja og Emil kender jeg fra klublivet og som to unge 
mennesker, der altid har et smittende godt humør og 
er med til at skabe en god stemning i klubben. 

Hvordan kom i egentlig i gang med skydningen?

Emil fortæller, at han havde en pædagog i SFOén for 
6 år siden, som viste dem, hvordan man skød med bue 
og det vakte en nysgerrighed, som Emils mor hjalp 
med at føre ud i livet. Nu skyder Emil sikkert rø….. ud 
af bukserne på pædagogen der introducerede ham. 

Frejas onkel gik på jagt med en compound bue, og 
det gjorde Freja så nysgerrig, at hendes mor opsøgte 
Køge bueskyttelaug, som Freja startede i for 2 år si-
den. 

Siden er der sket en del for begge de unge skytter 

Freja med sine 2 års erfaring og sin seriøse tilgang 
og Emil med sine 6 års erfaring og tilsvarende seriøse 
tilgang, er begge ved at være garvede skytter i deres 

■ Tekst og foto: Jes Lysgaard 

DE UNGE SKYTTER

Forsættes på side 8
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Freja og Emil på træningsbanen1
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aldersklasser. Mange mesterskaber gennem de sene-
ste år i deres klasser er endt på skamlen med metal 
om halsen. 

Det der med medaljerne og titlerne, er ikke det ene-
ste de skyder for. Trænerne i klubben fortæller altid, 
at de skal gøre det, for at det skal være sjovt. 

… ”men det er sjovt at give sig hundrede procent, og 
vide at man har gjort det bedste” siger Emil.

Hvad det så ender med, kan kun fortælle hvad man 
skal arbejde på til træningen. 

Det der med træning, hvor meget træner i?

Både Emil og Freja fortæller, at træningen er lagt i ri-
melige faste rammer. Ca. hver anden dag mødes de i 
klubben efter skole, hvor der trænes ca. 2 timer. De 
skyder godt 150 til 200 pile hver gang. Målet er at 
skyde mere end 200 pile pr. træning. Ca. 800 til 1000 
pile om ugen. Det kræver en god fysisk form, som bli-
ver understøttet af træning ved siden af den tekniske 
træning i klubben. 

Freja der lader mig få et indtryk af et 14 årig absolut 
A-menneske, fortæller, at hun hver anden dag står op 
kl 5.30 og løber et par kilometer, ikke meget længere 
da hun bliver for træt.

Trætheden kommer nemlig, da hun så efterfølgen-
de cykler i skole. Når hun er hos sin ene forældre, er 
der 14 kilometer til skole, og når hun er hos sin anden 
forældre er der 5 kilometer. Så tænker jeg hurtigt, at 
man godt kan blive lidt flad op ad dagen. Men Freja 
klør på og fortæller, at hun også laver styrketræning 
hjemme, ”men mest det man kan lave uden vægte og 
sådan noget, altså armbøjninger for eksempel”. 

Fitness surfer

Emil viser sig at være, hvad jeg vil kalde en fitness 
surfer. Vi griner lidt af den tildelte titel, som opstår, 
da Emil fortæller, at han og en kammerat, har været til 
utallige gratis prøvetimer rundt om i de lokale fitnes-
scentre. ”Det er billigt” griner han ”men mest var det 
for at finde et sted, som føltes rigtigt”. 

Emil træner i fitnesscenter (tilsyneladende lidt 
rundt omkring) godt 3 gange om ugen. Løbetrænin-
gen er ikke så fastlagt som Frejas, men det bliver til et 

par ture om ugen. Men han er ikke i så god løbeform 
som Freja, må han konstatere. 

Freja griner igen og fortsætter med at fortælle hvad 
motionstræningen gør for hende. 

”Det at have formen i orden gør, at man kan kon-
trollere sin vejrtrækning. Specielt i finaleskydninger 
er det godt at kunne, den gode nervøsitet er lettere at 
mærke og bruge rigtigt, når formen er god”. 

Emil supplerer, og siger, at man jo også bliver glad, 
når formen er god. 

”Det er bare lettere at holde fokus. Til et DM var det 
tydligt, at jeg var bedre til at holde fokus, fordi jeg 
havde løbet og styrketrænet en del op til stævnet”. 

Selvværd og selvtillid

Selvværdet og selvtilliden bliver også bedre, når man 
skyder med bue og træner, det gør, at man tror på sig 
selv. Siger Freja. 

Skolen fungerer også meget bedre, og ting som 
skænderier og andet negativt, er lettere at slippe ef-
ter træning. 

Når de starter træningen skal de bl.a. tegne en smi-
ley i deres træningsdagbogen og en smiley når de er 
færdige, for at vise om de bliver mere glade og tilfred-
se, når de træner. Smileyen er altid mere glad efter 
træningen, siger både Emil og Freja. 

Opbakning

For at et ambitiøst træningsliv kan hænge sammen, 
skal der være nogle der bakker op. Vennerne i klubben 
udgør for dem begge en stor del af det sociale liv, selv 
om der også er tid til at se venner og familie i week-
enden, ja, så er det ofte, at det er buetræningen med 
vennerne der prioriteres. Familierne er gode til at bak-
ke op. Frejas mor er ofte ude til stævnerne, og hendes 
bedstemor kommer også og hepper nogle gange. Fre-
ja siger dog at ”det ikke forstyrrer så meget”. 

Emil har en stor opbakning i sin mor, Kirsten, der 
både er træner i Køge bueskyttelaug og fysiotera-
peut. ”Hun er med til rigtig mange stævner og det er 
rart at mærke den opbakning” siger Emil. 

Skolen 

Skolen passer de som en del af hverdagen, og træ-
ningen gør, at det nogle gange er lettere at gå i skole, 

Forsat fra side 7
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”for så er der noget at glæde sig til bagefter skolen” 
smiler Emil. 

Den nye skole reform har ikke påvirket Freja, da hun 
går på en privatskole. Men der er lige tid til at hvile ef-
ter skole inden træningen i klubben. Men der er man-
ge lektier, som skal ordnes om aftenen. Det er lidt sejt 
nogle gange. 

Emil er mere påvirket af ikke at kunne nå at hvile 
efter skole, som han plejer inden træning. Men det 
er også meget rart at få lavet alle lektierne. ”Men jeg 
savner at få tidligt fri” siger han. 

Drømme og ambitioner

Det er lidt som at åbne for en hemmelig kasse, når 
snakken falder på ambitionerne og drømmene. For de 
kræver så meget, og kan det nu lade sig gøre?

Begge skytter er super ambitiøse og har vist, at de 

er i stand til at fastholde sig selv i den træning, der 
løfter dem mod indfrielse af drømmene. 

Emil fortæller om drømmene, som rækker ud i frem-
tiden, de indeholder nemlig både landsholdsdrømme 
og OL drømme. ”Men der er jo lang tid til” konstaterer 
han. 

Et mål er helt klart for Freja, at komme til OL og blive 
en del af landsholdet.

”Bare det at møde den koreanske træner Kim Hyung 
Tak kunne være fedt, han er verdens bedste træner” 
siger Emil og kigger lidt væk.

Måske ser han ind i den drøm, som en vinder er født 
af?

Vi slutter snakken og Freja og Emil går i gang med 
at strenge deres buer op, for selvom de kan snakke 
og fjolle i klubben når de mødes efter skole, så skyder 
pilene ikke sig selv.  

Freja og Emil inden træningen2
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Hvordan er det som ny i sporten at ”møde” bueskyd-
ning, når man gør det på en så intens måde som det 
er at deltage på bueugen? Ja, det er en oplevelse som 
ikke let beskrives, men jeg skal nedenstående forsøge 
at sætte ord på min oplevelse.

Jeg gik på nettet og søgte lidt inspiration til at kom-
me i gang. Hvis du f.eks. googler ”Ny i trafikken” får 
du lynhurtigt mange hits på rådet for sikker trafik. Jeg 
klikkede mig ind på siden, og her fandt jeg en forside 
med 16 valgmuligheder, fordelt på kvadratisk billeder. 
Nemt og overskuelig. Jeg faldt hurtigt over ”cykelba-
nen – Idræt, færdsel, andet, gratis” og tænkte ”her har 
vi gode sammenligningsmuligheder for min oplevelse 
på bueugen!”. 

Klikker du ind her, finder du teksten: ” Cykelbanen 
er et godt redskab til, at eleverne kan få udfordret og 
trænet deres manøvrefærdigheder på cykel. 

•	 Målgruppe: 4. -6. klasse
•	 Anbefalet brug: 2 lektioner
•	 Fag: Færdsel og idræt 

Cykelbanen består af:
•	 Letvægtsdele der samles til én bane  

med i alt 10 øvelser
•	 En printbar opstillings- og brugsvejledning
•	 Pointskema

■ Tekst: Kenn Romme Larsen // Foto: Bueugen

MIN FØRSTE BUEUGE 
– ANNO 2014

Forsættes på side 12

introduktion til dagens skydning1
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introduktion til dagens skydning

Skydning og pointsammentælling i naturen Skiveværksted, alle hjælper til2 3

3

2
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for denne sport, så det i den grad smitter!
Du vil opleve smil, latter og glade mennesker uanset 

hvor du kigger, og har du tid kan du endda lære lidt om 
bueskydning.

Min vurdering er derfor: 

Bueugen er et godt redskab til, at alle kan få udfordret 
og trænet deres manøvrefærdigheder med en bue. 
•	 Målgruppe: børn, voksne, trænere,  

ledere og forældre
•	 Anbefalet brug: 6 dage i den svenske skov
•	 Fag: Bueskydning 

Bueugen består af:
•	 Letvægtsdele der samles på 4-5 værksteder  

i løbet af ugen
•	 En printbar invitation og indholdsbeskrivelse, 

både til børn og forældre
•	 En rapport/avis fra alle med beretninger fra alle 

de glade deltagere

Lederne planlægger 

Mit billede af bueugen faldt herefter hurtigt på plads, 
og min oplevelse er faktisk svært sammenlignelig 
med de nye børn i trafikken, og cykelbanens indhold. 
Som de nye cykellister, havde også jeg en ide om hvad 
det var jeg skulle kastes ud i. Jeg havde hørt om det, 
læst om det og endda forberedt mig lidt hjemmefra. 
Jeg havde snakket med andre, som havde prøvet det, 
men alligevel blev jeg overrasket over intensiteten, 
sammenholdet, glæden og atmosfæren på bueugen. 
Præcis som de nye små cykellister bliver overrasket på 
deres første færd i trafikken. 

Min opgave på bueugen var klar fra starten. Jeg 
skulle deltage ”uden at vælte”. Og når jeg kom hjem, 
skulle jeg kunne beskrive det hele fra a-z. Detaljer om 
planlægning, organisation, forberedelse, udførelse og 
målsætninger skal munde ud i et Bueskydning Dan-
mark værktøj til brug for alle medlemsforeninger.  

Og nu er jeg hjemme, mange erfaringer rigere og 
med en grundig indsigt i Bueugens mange aspekter. 
Kan det anbefales? – Ja, det kan det i den grad! Uanset 
om du er ny eller rutineret i sporten, så finder du ud-
fordringer, oplevelser og sammenhold på din guidede 
tur igennem ugen og møder mennesker som brænder 

Nedad skud i fuld koncentration4 Optræk til potentiel aftensmad5 6

6
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UNGDOMSSKYDNING
OG SKOLEREFORMEN 

Mads, Andy og Phillip1
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Forsættes på side 16

■ Tekst og foto: Jes Lysgaard 

Den nye skolereform trådte i kraft efter sommerferien 
og som de fleste ved, haglede kritikken ned over re-
formen. Reformen har haft en del konsekvenser rundt 
om i landets skoler, men hvordan ser det ud i forhold 
til de børn og unge, der også har et aktivt fritidsliv ved 
siden af skolen? 

Nu er reformen ved at være hverdag for landets ele-
ver, pædagoger og lærere. Men hvad har det gjort ved 
fritiden? Det var jo et af kritikpunkterne inden refor-
men blev virkelighed.  

For at høre børnenes oplevelser, af hvordan det har 
påvirket deres dagligdag, tog jeg turen til Sorø Bue-
skyttelaug. Her fik jeg en snak med nogle af børnene, 
der træner i klubben, deres forældre og Jeanette der 
er træner i klubben 

Trætte skytter

Anne Petersen er forældre til to drenge Andy på 13 
og Phillip på 11, der begge skyder med bue i Sorø 
bueskyttelaug. Hun har tydligt kunne mærke, at dren-
gene er mere uoplagte og trætte, når de kommer fra 
skole. Andy og Phillip fortæller, at de syntes, at det er 
hårdt ikke at kunne komme hjem fra skole og tage en 
slapper, inden de skal til træning. Specielt klubbens 
begynderhold der starter tidligt om eftermiddagen, er 
berørt af de sene skoletider.

Her fortæller Jeanette Jensen, der bl.a. er træner på 
begynderholdene, at de efter sommerferien har mær-
ket et stort frafald på de tidlige hold. Hun er selv af 
den overbevisning, at de sene skoletider er årsag til 
dette frafald. 

Mads Rothman på 12 som er ven med Andy og Phil-
lip, fortæller også, at det kan være hårdt og at han 
ikke glæder sig så meget til træningen mere, fordi han 
er træt.  Mads´s far Kiehn bekræfter denne stemning. 

En anden af forældrene Christian Schulin der er far 
til Carl Johan på 12, nikker samstemmende.

UNGDOMSSKYDNING
OG SKOLEREFORMEN 
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Tid til træning og transport
Noget af det der har været oppe, i både forældre kred-
sen og hos børnene, er bl.a. at flere af børnene har 
sagt andre af deres fritidsinteresser fra, for at få da-
gene til at hænge sammen. 

Den gruppe børn der i Sørø bueskyttelaug især ser 
ud til at være ramt af reformen er, som før nævnt, især 
de børn der træner på de tidlige hold. Da Sorø bue-
skyttelaug ikke ulig så mange andre klubber, har skyt-
ter fra et stort opland, nævner forældrene, at det kan 
være vanskeligt, at få kørsel til at hænge sammen, 
da flere af dem transporterer sig mange kilometer og 
ofte ikke kan nå at komme til tiden. 

De ældre børn og unge

De ældre børn på de mere øvede hold træner lidt se-
nere og er ikke på samme måde berørt af de lange 
skoletider. 

Klubben har efterhånden en fasttømret gruppe af 
piger på 14 år hvor bl.a. Freja Dam, Frida Mastrup Ca-
roline Netterstrøm er en del af denne gruppe. Pigerne 
fortæller, at de bruger klubben som en stor del af de-
res sociale liv, men at de også har sagt andre fritids-
interesser fra. Bl.a. Frida har sagt klaver undervisning 

og ridning fra. Ridningen savner hun, men sammen-
holdet i buelauget trækker, og derfor har hun valgt 
bueskydningen frem for de andre ting. 

Konsekvenserne 

Efter snakken med forældrene og børnene efterlader 
det mig med et indtryk af, at de konsekvenser som 
børnene og forældrene her trækker frem, efterlader 
en opgave, som både skoler og foreningslivet skal 
løfte sammen. Velvidende at nogle kommuner og for-
eninger er begyndt at forholde sig til netop denne 
problematik. Men det kræver, at vi i foreningerne er 
opmærksomme på den gruppe af børn, som tilsyne-
ladende bliver nødt til at vælge mere konsekvent og 
bevidst, end de måske er tjent med i denne alders-
gruppe. 

Jeg vil lade spørgsmålet om hvad der er hensigts-
mæssigt i forhold til træningstider og sene skoledage 
stå åben. Jeg må slutteligt dog konstatere, at der til-
syneladende ikke længere er de samme muligheder, 
som tidligere, for at vores børn og unge får mulighed 
for at afprøve og finde den idræt, som er den rette for 
hver enkelt. 

Freja, Frida, Caroline, og Nicolai AlmskuJeanette Jensen, træner 32

Forsat fra side 15
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Et super tiltag som støtteforeningen 3D Archery har 
sat i værk i år med hjælp fra sponsorer.

Sabina blev hædret som årets 3D bueskytte med 
bl.a. en check på 4000 kr. ved indendørs 3D stævnet i 
Nørre Snede d. 9. november – Hilltop 3D. 

For at dette kunne lade sig gøre har følgende 
sponsorer doneret penge til prisen:

Danage, 
Pamhule jagt- og fiskeri, 
Buetikken
Buegrej.dk 

Eva Kristensen der er stifter af Støtteforeningen 3D 
archery skriver på 3D archery.dk:

Vi har haft mange overvejelser om, hvordan vi skul-
le udvælge årets 3D bueskytte, skulle det være på 
resultater alene eller skulle vi vælge personen ud fra 
andre kriterier og hvad skulle det være for kriterier. 
Det er blevet til en kombination af resultater og det at 
være en god repræsentant for 3D bueskydning og 3D 
Archery Denmark.

SABINA HOLSTEIN FRA KØGE BUESKYTTELAUG BLEV VALGT TIL:

ÅRETS 3D
BUESKYTTE

Vi har valgt en bueskytte som har:
•	 deltaget i næsten alle udendørs 3D stævner un-

der Bueskydning Danmark  i 2014 (på nær de to 
som lå i forbindelse med EM)

•	 stået på skamlen i alle disse stævner på nær ved 
et enkelt (ikke altid øverst men på skammelen)

•	 vundet DM 2014 i sin klasse
•	 haft stor international fremgang i 2014

Ud over dette er Årets 3d bueskytte flittig, engageret, 
ambitiøs, seriøs og deler gerne af sin viden og erfa-
ring, en skytte med en positiv holdning som smitter 
af på andre mennesker

Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at prisen som 
“Årets 3D bueskytte 2014" tildeles Sabina Holstein 
fra Køge Bueskyttelaug.

Som oplyst ved prisuddelingen, vil vi gentage dette 
til næste år.

Efter udendørs sæsonen 2015 kan man indstille en 
skytte til at blive “Årets 3D bueskytte 2015". Mere om 
dette følger, når tiden for indstillinger nærmer sig.

■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: 3darcherydenmark.dk
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Sabina Holstein – årets 3D bueskytte1
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Bueskydning Danmmark tilbyder nu alle klubber og 
foreninger muligheden for at deltage i implemente-
ringsplanen og undervisning i Bueskydning Danmarks 
aldersrelaterede træningskoncept ATK BUE.

I foråret 2014 udkom ATK BUE i bogformat, og inte-
ressen for materialet har været overvældende. Rigtig 
mange foreninger har i løbet af 2014 efterspurgt ATK 
BUE bogen, og det er vi selvfølgelig glade for. 

Materialet i ATK BUE bliver en integreret del af vo-
res fremtidige træneruddannelsesmateriale, men an-
skuelsen af aldersrelateret træning er meget mere 
end træneruddannelse. Det er et redskab til at imple-
mentere den nødvendige variation og progression i 
træningen, og i høj grad et værkstøj til blandt andet 
fastholdelse, skadesforebyggelse og træningsplan-
lægning.

For foreningerne handler ATK om at give vores træ-

nere arbejdsredskaber og rammer til at bruge ATK. Det 
handler om at skabe et miljø for vores bueskytter, så-
ledes at de oplever et løft i kvalitet og omtanke, og 
det handler om at skabe tryghed for udøvere, trænere, 
forældre osv. Det er vigtigt at foreningen tager stilling 
til brugen af ATK, inden man beder sine trænere om at 
bruge værktøjet.

Derfor tilbyder vi, at alle foreninger får muligheden 
for at få den helt rette guide i hvordan ATK skal bru-
ges, både organisatorisk, teoretisk og praktisk. Vi vil 
med andre ord sikre, at aldersrelateret træning i bue-
skydning ikke er ord i en bog, eller en teorier om ta-
lentudvikling, men i stedet bliver et brugbart værktøj 
og en kultur i foreningerne, under de rigtige rammer. 
Vi vil sikre at der er taget stilling til begreberne i ATK, 
inden træningen går i gang. Dette gør vi på 3 regions-
seminarer som blandt andet omhandler:

ATK IMPLEMENTERING
I KLUBBERNE
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•	 Træningsplanlægning
•	 Fysiske og mentale udviklingstrin
•	 Talentbegrebet
•	 Træningsmiljøer
•	 Rammer for aldersrelateret træning

Vi har tilrettelagt et forløb med målsætningen om 
at få implementeret ATK på bedste vis i alle de for-
eninger som har interessen. Forløbet er gratis at del-
tage i for alle foreninger under Bueskydning Danmark, 
og sigter både mod ledere og trænere. Det er vigtigt 
at ATK bliver godt forankret i foreningens ledelse, in-
den det bliver et værktøj for trænerne.

Behovsanalyse

Bueskytteforeninger er ikke ens! Med udviklingsafta-
len tager vi udgangspunkt i den enkelte forening og 
sætter fokus på hvilke tiltag der foretages for at ATK 
får det rigtig afsæt. Udviklingsaftalen med Bueskyd-
ning Danmark skal fungere som en køreplan for hvor-
dan ATK skal implementeres helt lokalt i den enkelte 
forening. Vedlagte Udviklingsaftale er allerede delvist 
udfyldt, men det er vigtigt at aftalen bliver en plan 
som foreningen selv har vedtaget, efter en grundig 
analyse på, hvor udvikling, rekruttering eller ændrin-
ger skal ske.

Derfor beder vi alle om at tænke godt igennem, om 
der lokalt i egen forening er brug for at tilføre flere el-
ler andre ressourcer, med tanke for at skabe en ramme 
for brugen af ATK.  

De planer og ønsker som din forening kommer frem 
til, indføres i aftalen under mål og handleplaner og bli-
ver derigennem rammen for implementering af ATK i 
egen forening.  

Vedlagte udviklingsaftale skal derfor ses som en 
eksempel på hvordan den kunne se ud, og er altså 
ikke en skræddersyet aftale til alle foreninger. Som 
minimum bliver forløbet med Bueskydning Danmark 
udviklingen for Jeres forening, så udviklingsaftalen 
har sin berettigelse. Der skal tages stilling til hvem 
der deltager fra foreningens ledelse og hvilke trænere 
som skal være med.

Undertegnede står selvfølgelig til rådighed for spar-
ring og rådgivning, og jeg vil kontakte alle foreninger 
med henblik på at skabe klarhed over arbejdet.

Udviklingsaftalen skal være udarbejdet og under-

skrevet i løbet af december 2014. Herefter er I klar til 
at gå i gang med forløbet, som i kan læse mere om i 
dokumentet ”implementering af ATK bue”.

Vi har brug for hjælp

Som I kan læse i implementeringsplanen, ønsker vi at 
afvikle regionale workshops og træningssessioner. Vi 
prøver at gøre dette så lokalt som muligt, med tanke 
på at minimere ressourceforbruget for alle. Derfor skal 
vi også bruge nogle værter som kan huse vores akti-
viteter. 

Vi har allerede nogle steder i tankerne som vi ger-
ne vil benytte, både til workshops og til træning. Dem 
kontakter vi og håber på god vilje, men kan din for-
ening huse en ATK træning, håber vi meget på at I vil 
tage kontakt til undertegnede.

Workshops bliver afviklet i februar 2014, hvor Al-
lan Grønkjær og Kenn Romme bliver tovholdere. Det 
er planen at medbringe flere eksperter, blandt andet 
nogle af forfatterne til ATK BUE.

Træningssessioner vil blive varetaget af Niels Dall 
og Johan Weiss for recurve, Jes Lysgaard for langbue, 
og Kasper Hovgaard Larsen for compound. Her bliver 
teori fra ATK til praktisk træning under vejledning af 
Danmarks bedste trænere. 

Buetyperne er splittet op, således at en træner som 
skal kunne varetage flere buetyper, har mulighed for 
at deltage på flere træningssessioner, og ikke er tvun-
get til at prioritere på det lokale arrangement.

Steder og datoer for både workshops og trænings-
sessioner bliver offentliggjort på 
www.bueskydningdanmark.dk i løbet af november 
2014 – sørg for at få jeres trænere og ledere tilmeldt, 
når der kommer nyt om datoer!

Allerede nu kan man dog sætte kryds i kalenderen i 
uge 3 (2015) hvor vi tager fat i recurve.

Langbue bliver også i januar, imens compound bliver 
planlagt til afvikling i marts.

Er der spørgsmål til implementeringsplanen eller 
udviklingskontrakten for ATK bue, er man selvfølgelig 
velkommen til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen

Kenn Romme Larsen
Udviklingskonsulent
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DOMMERKURSUS
Det udbudte dommerkursus blev desværre aflyst, da 
der ikke var tilmeldinger nok. Kurset udskydes til for-
året 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.

TRÆNERKURSER
Den nye træneruddannelse som indeholder materia-
let fra ATK vil først være klar i 2015. 

De trænere som tager Trin 1 kurset, vil dog have mu-
lighed for at tage et spotkursus i ATK, således at de 
sammen med deres ”gamle” trin 1 kursus, er helt up-
to-date på den nye trin 1 status.

Det første nye trænerkursus, bliver kurset 1-2-Træ-
ner som henvender sig til assistenttræneren, eller den 
nye forældre/ung træner som skal have en introduk-
tion til trænergerningen for bueskydning. Kurset bli-
ver 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 bli-
ve udbudt i januar 2015.

Med venlig hilsen 
Kenn Romme Larsen Udviklingskonsulent

Husk at kurserne 
har stor værdi for sporten!

KURSER
Kære medlemsforeninger i Bueskydning Danmark

Bueskydning Danmarks kursusplan, kursusinvitationer og 
uddannelsesplaner kan ses på bueskydningdanmark.dk 
Invitationer vil selvfølgelig fortsat blive fremsent til klubberne.
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ATK BUE
Bueskydning Danmark har lanceret et materiale  
for aldersrelateret træningskoncept for bueskytter (ATK bue)

ATK bue er skrevet til børn og unge samt deres træ-
ner i bueskydning. Udgangspunktet for ATK bue er, at 
de mange erfaringer og den viden, som Bueskydning 
Danmark har tilegnet sig hos de allerbedste bueskyt-
ter, 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 mulig-
heder 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 det bedste materiale, jeg no-
gensinde har set. Jeg kan kun opfordre alle til 
at købe bogen. Bogen er skrevet i et sprog, vi 

alle kan forstå.
 

Hanne Damsbo, Broby Bueskytteklub.

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 

info@bueskydningdanmark.dk 
eller på telefonnummer 4326 2728.

Pris pr. stk.: kr. 150,- plus porto  
(1 stk. kr. 38,50) – Faktura vedlægges forsendelse.
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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/

Hilsen 
Bueskydning Danmark

STÆVNER OG 
INDBYDELSER

Book 2, Chapter 9.2.2. (last bullet)
Fra Austria Archery har man spurgt om fortolkningen 
af den korrekte pointscoring, når en pil rammer et horn 
på et 3d dyr, og pilen går gennem hornet og rammer 
en scorezone.

C&R komitéen (the Constitution and Rules 
Committee)har fundet spørgsmålet relevant,  
og fortolker lovteksten som følger:

Hvis pilen rammer en hov eller et horn, og passerer 
gennem og rammer (de bruger ordet contact with a 
scoring zone) en scorezone, tæller denne pil point sva-
rende til scorezonen (dvs. at pilen blot skal røre dyret, 
altså have kontakt med score zonen).

Men går pilen gennem hov eller horn, uden at være 
i kontakt med en scorings zone, tæller denne pil som 
en forbier.

Book 3, Chapter 11, Article 3.1 and /or 3.2

Hollands Bueforbund vil gerne have fortolket (frit 
oversat) om det er lovligt at bruge en smartphone, el-
ler tablet med software til at registrere gruppering-
stendenser af pile på skiven og sigteindstillinger, til 
tuneringer.  De to følgende senarier er stillet op:

Scenarie 1: skytten medbringer til en turnering en 
tablet eller en smartphone med software til at be-
stemme grupperings tendenser og sigteindstillings 
muligheder. Når skytten markerer pile bruges denne 
software til efterfølgende at indstille sigte, når skyt-
ten er returneret til ventelinjen.  

Scenarie 2. Skytten bruger software i en smartpho-
ne eller en tablet, der er monteret på en kikkert ved 
skydelinjen. Skytten taster under skydningen pilenes 
placering ind i den mobile enhed, som derefter kan 
fortælle skytten hvordan sigtet skal justeres. 

The Technical Committee svarer til disse scenarier 
og på spørgsmålet om brug af smartphones og 
tablets med denne form for software:  

Brugen af software der KUN registrerer grupperinger 
og pilenes placering er tilladt. Men bruges softwaren 
til sigteindstilling, uanset hvor på banen en enhed 
med denne software befinder sig, går denne brug ind 
under reglerne om brug af elektroniske og elektriske 
hjælpemidler, som ikke er tilladte. 

REGELHJØRNET
På opfordring fra Klaus Lykkebæk, har jeg frit oversat to kommentarer til 
lovkomplekset fra WA fra World Archery tecnical Comittee den 21. oktober 2014
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Bueskydning udkommer i februar

og deadline til indlæg og artikler er 10. januar 2015

Artikler og indlæg til bladet kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

Næste nummer af bueskydning

Læs bl.a. om: 

•	 Portræt af et garvet bestyrelsesmedlem
•	 Buernes by Stævnet

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Sanne Rahbek

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

BREDDEANSVARLIG 

Hans Lassen 

Tlf. 2460 9476 

bredde@bueskydningdanmark.dk 

BEST.MEDLEM 

Peter Bundsgaard

Tlf. 2895 4273

pbundsgaard@mail.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
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http://www.shop.danage.dk/

