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LEDER
Med Nytårspokalen i Tåstrup, som Christian Jørgensen har skrevet om i en stemningsbeskrivelse, blev der skudt et spændende
år i gang. Verdensmesterskaberne i København bliver uden tvivl
et af højdepunkterne for de fleste af de danske skytter. 3D verdensmesterskaberne i Italien til efteråret, bliver tilsvarende for
mange af 3D skytterne en af de store begivenheder.
Mens de store stævner og eliteskytterne trækker opmærksomheden til sig, bliver der arbejdet hårdt i klubberne i det ganske land, frivillige trænere og bestyrelser knokler hver dag på,
så medlemmerne føler sig god tilrette, og ikke mindst på at gøre
dem til bedre skytter. Første del af ATK implementeringen (alders relateret træningskoncept) er vel gennemført for recurve-,
lang- og barbue delen. Første step er taget imod en træningsmulighed, som giver trænerne værktøjer til at spænde over alle
buetyperne. Måske er det også et skridt på vejen mod bedre at
kunne fastholde de mange medlemmer, der blot er på hurtigt
visit i klubberne.
Nærværende blad bevæger sig lidt rundt i bueverdenen, og
med et interview med formanden Rolf Lind retter vi sigtet mod
sommerens VM.
Husk, hvis I har noget på hjertet, er I altid velkomne til at skrive til bladet@bueskydningdanmark.dk
God læsning til jer alle!
Jes Lysgaard, redaktør
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■ Tekst Allan B. Grønkjær

DEN HÅRDE VEJ
GENNEM NÅLEØJET
VM i København ligger et halvt års tid ude i horisonten, og skytterne på dame recurve landsholdet knokler hver dag for at nå deres mål. I første omgang handler det om at komme gennem nåleøjet og blive blandt
de tre skytter, som bliver udtaget til VM. Derefter er
fokus naturligvis på selve VM, hvor de vil gøre det
bedste for at lave gode resultater.
Træningen for skytterne i Danmark er lagt an på, at
de har mange timer, hvor de træner uden træner. Træningen er dag for dag planlagt af landstræner Niels
Dall, som laver individuelle træningsprogrammer til
skytterne på elitelandsholdet. I programmerne tager
han hensyn til skytternes øvrige liv, især skole, uddannelse eller arbejde. De mange timer på egen hånd på
træningsbanen stiller krav til skytternes disciplin og
motivation. Sportschef Allan B. Grønkjær siger:
”Som skytte – uanset hvilket niveau du er på – er det
enormt vigtigt, at du tager ansvar for din egen udvikling. Det er op til dig selv at yde 100% hver gang, du
træner. En træner kan hjælpe en skytte med kvaliteten i træningen, men træneren skal ikke lave træningen for skytten.”
Når du er dansk dame recurve skytte, og du er på
landsholdsniveau, så kan du i disse år få en lang række muligheder for at udvikle dit talent. Landstræner
Niels Dall er tilknyttet dame recurvelandsholdet på

fuldtid, og sammen med eksperter fra Team Danmark
og sportschef Allan B. Grønkjær laver han et meget
målrettet arbejde med skytterne for at udvikle dem til
at blive bedre.
Den meget fokuserede indsats er mulig på grund af
Team Danmarks støtte til dame recurve. Recurve er
en olympisk disciplin, og det tæller meget højt i Team
Danmarks vurdering af bueskydnings støttemuligheder. I mange år har Team Danmark også støttet herre
recurve, men i 2015 får de ikke længere direkte støtte
– i stedet støtter Team Danmark et mindre talentudviklingsprojekt, som ungdomsskytter - herunder herre
recurve – får gavn af.
”Vi bliver målt og vejet på resultaterne. Dame recurve har i nogle år lavet først top 8-resultater og i 2013
kulminerede det med bronze til holdet og guld til Maja
Jager. Det er verdensklasse, og det belønner Team
Danmark med gode støttemuligheder”, forklarer Allan
B. Grønkjær.
Bueskydning Danmark er indplaceret som Internationalt Eliteforbund i Team Danmark. I deres støttekoncept 2013-2016 er kriterierne for denne indplacering
følgende: ”Har flere atleter eller hold, som har opnået
placeringer ved VM eller OL i løbet af perioden 2009Forsættes på side 8
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Træningsbanen i Sydkorea. (Foto: Johan Weiss)
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Forsat fra side 7
2012, der afspejler et realistisk top-otte resultatperspektiv til VM eller OL i den to-årige støtteperiode.”
To til tre dage om ugen afholder Niels Dall landsholdssamlinger, som typisk finder sted i Aarhus eller i Københavnsområdet. På samlingerne vurderer
han skytternes udvikling og kommer med input til
den videre træning. Ofte har skytternes mulighed
for behandling af Team Danmarks behandlere som
fysioterapeut, massør eller kiropraktor i forbindelse
med samlingerne. Team Danmark har behandlerteam
i både Brøndby og Aarhus. Det samme gælder fysisk
træning, som dameskytterne laver sammen med en
fysisk træner fra Team Danmark hver mandag aften i
Aarhus. Allan B. Grønkjær forklarer:
”Vi stiller store krav til dame recurve skytterne i forhold til deres træning. Der er mange træninger og an-

dre opgaver som for eksempel Team Danmark-events,
som de skal deltage i. Eksempelvis ved skytterne, at
de frem til og med slutnigen af januar skal vise fremgang i fysiske test i forbindelse med styrketræningen,
hvis de skal have muligheden for at blive udtaget til
en efterfølgende træningslejr. Omvendt giver vi skytterne rigtig gode muligheder for at blive bedre skytter
og prøve sig af internationalt.”
To-tre gange om året går turen til Sydkorea til Kim
Hyung Taks bueskydningsskole. Det er på denne skole, at Maja Jager og Johan Weiss siden foråret 2013
har haft deres daglige træning. Når landsholdet kommer på træningslejr, har skytterne et træningspas om
morgenen og frem til middag og igen om eftermiddagen og frem til aften. Derudover har de efter aftensmad styrke- eller konditionstræning.
Forsættes på side 10
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Aftensmad i Sydkorea i november 2014.
Udover træner og skytter deltog Gitte Karlshøj,
Team Danmark-fysioterapeut, på træningslejren i
nogle ad dagene. (Foto: Johan Weiss)

BUESKYDNING // FEBRUAR // 2015

3

3

Maja Jager og Johan Weiss sammen med
Kim Hyung Tak på Kims bane i Sydkorea.
(Foto: Peter Choy)
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Forsat fra side 9
Fokus på træningslejrene er forskelligt alt efter,
hvornår på sæsonen holdet er i Sydkorea. Uanset tid
på året er træningslejrene en virkelig god mulighed
for at hive skytterne ud af deres dagligdag, og de får i
stedet mulighed for at koncentrere sig 100% om bueskydning. Det vil sige, at træningen og ikke mindst
restitutionen er det vigtigste i de dage, de er på træningslejr.
I november 2014 var holdet sidst i Sydkorea, og i februar i år rejser holdet igen. Begge ture er af to ugers
varighed.
”Formålet med træningslejren i november 2014 var
at kortlægge linjen for den tekniske og fysiske træning, som pigerne stod foran i perioden frem til næste
træningslejr, der ligger i februar”, forklarer Niels Dall
og fortsætter:
”Træningen i vintersæsonen 2014 og 2015 er særligt vigtig, fordi den skal danne grundlag for succes til
VM i juli måned. Derfor har dame recurve landsholdet
intensiveret den tekniske og fysiske træning i denne periode. På træningslejren i november 2014 blev
alle skytter analyseret, og der blev i samarbejde med
Coach Kim lagt en nøje plan for hvilke punkter, der
teknisk skal forbedres hen over vinteren. Udover den
tekniske analyse trænede alle pigerne hårdt for at forbedre deres styrke både gennem en øget pilemængde
og styrketræning. En træningslejr i Sydkorea giver de
perfekte rammer for at optimere disse punkter, da det
giver ro til fokus.”
Han bliver suppleret af Nynne Holdt-Caspersen,
Aalborg, der igennem de sidste 4-5 år har besøgt Sydkorea en del gange:
“Træningslejren med Coach Kim i november 2014
er den hidtil bedste træningslejr, jeg har været på i
Korea. Coach Kim besøgte nemlig Aalborg Bueskyttelaug få uger inden vi tog af sted til Korea. På den
måde blev der faktisk tale om et langt træningsforløb sammen med Kim. Træningslejren i Korea var på 2
uger, men for mig har der været et sammenhængende træningsforløb på 6 uger. Det sammenhængende
træningsforløb har fungeret rigtig godt for mig.”

HVEM ER DANMARKS DAME RECURVE
LANDSTRÆNER EGENTLIG?
Niels Dall har været landstræner for dame
recurve siden 1. Januar 2014, og var i 2013
assisterende landstræner og i samme sæson
den gennemgående træner for dame recurve til
træninger i Danmark og ved udenlandske stævner. I 2010-11 var han ungdomslandstræner
for recurve.
Som skytte deltog Niels ved OL 2008 i Beijing,
Kina. Han kvalificerede sig til OL året forinden
ved at blive nr. 14 til VM.
Han har repræsenteret klubberne Brande og
Randers.
Han har dyrket bueskydning i 16 år og været
på diverse landshold i perioden 2000-2012.
De første fem år med compoundbuen, hvor det
blandt andet blev til VM-bronze med herreholdet, og de sidste syv år med recurvebuen.
Niels Dall er uddannet cand.scient. i humanfysiologi, Københavns Universitet, med speciale
i kroppens respons til forskellige træningsformer.
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Indendørstræning på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.
Niels Dall og skytterne Carina Rosenvinge, Anne Marie Laursen
og Natasja Bech ses på billedet. (Foto: Allan B. Grønkjær)
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FRIVILLIG TIL VM?
HAR DU IKKE ALLEREDE MELDT DIG SOM
FRIVILLIG TIL VM I BUESKYDNING, SÅ
ER HER 10 GODE GRUNDE. SELV OM VM
IKKE ER AFHOLDT, TØR VI GODT LOVE,
AT VM I KØBENHAVN 2015 KOMMER TIL
AT SKRIVE SIG IND I BUESKYDNING DANMARKS HISTORIE.

1. Glæden ved at få nogle unikke oplevelser sammen med andre buefolk
2. Glæden ved som frivillig at komme helt tæt på
VM – tættere på, end du troede muligt
3. Glæden ved at hjælpe med at skabe en hjemmebane for vores fantastiske danske skytter
4. Glæden ved at hjælpe med at promovere bueskydning i Danmark over for folk, som måske aldrig har stiftet bekendtskab med bueskydning
før
5. Glæden ved i fælleskab at være med til at løfte
en stor event som VM
6. Glæden ved at vise resten af idræts Danmark,
at vi måske er ikke den største sportsgren herhjemme, men vi kan løfte et kæmpe VM i fællesskab
7. Glæden ved at byde skytter, trænere og ledere
fra hele verden velkommen til Danmark
8. Glæden ved at danne nye venskaber på kryds og
tværs af klub- og landegrænser
9. Glæden ved at vise bueskydning frem i hjertet
af København på Christiansborg Slotsplads
10. Glæden ved at blive en del af historien og blive
en af dem, som kan sige: Jeg var med til at organisere VM i København i 2015 på Christiansborg
Slotsplads!
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VM løber af stablen fra den 26. juli til 2. august – men
allerede fra mandag den 20. juli skal vi bruge frivillige.
Som frivillig kan man komme til at arbejde med opsætning og vedligeholdelse af banerne, hjælp omkring
banen under skydningen, adgangskontrol, chauffør,
akkreditering, guide for skytterne, guide på hotellerne, hjælpe til World Archery-kongressen, information
til landene og meget meget mere.
Hvis du melder dig som frivillig, sørger vi for VM-frivilligtøj, mad og overnatning, hvis du kommer langvejs
fra. Det kommer selvfølgelig oveni de 10 gode ting
herover.
Meld dig hellere i dag end i morgen på
frivillig.archery2015.com
PS. Har du allerede meldt dig som frivillig, så prik en
ven på skulderen og få ham eller hende til at gøre det
samme, så I sammen kan være en del af VM.
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■ Tekst Christian Jørgensen, Christiansfeld if bueskytteklub.
Fotos er venligst stillet til rådighed af Carsten Dam-Hansen

NYTÅRSPOKALEN
2015 I TÅSTRUP
– STEMNINGSRAPPORT
Indtil de lyse dage kommer igen, og dagene bliver
længere og lunere, nyder mange bueskytter at have
indendørs stævnerne, der holder dem i gang og forhåbentligt skarpe indtil forårets komme. Således mødtes
bueskytterne landet over til årets første indendørsstævne arrangeret af TIK Bueskydning.
Allerede da man trådte ind i Taastrup Idrætshallerne, var man ikke i tvivl om, at en del af TIK succes bl.a.
bundede i flere års erfaring. Der herskede en herlig ro,
som især vi bueskytter værdsætter. Der var en summen, af muntre hilsner og ønsker om et godt nytår,
alt imens skytterne fik sagt pænt goddag til både nye
og erfarne skytter. Det Talstærke fremmøde i samtlige klasser, vidnede om, at netop dette stævne, ville
mange ikke gå glip af.

En ny start, nye forventninger, nye drømme - med
andre ord, en fest for bueskytter, der ville skyde sig
ind på et nyt år.
Mange havde sat sig mål inden stævnestart og
når man kiggede rundt, fornemmede man og tilmed
så forventningerne lyse ud af de fleste. Dog var det
også her, hvor forventninger henad dagen slukkedes
og blev reduceret efterhånden som skydningen skred
fremad. Skytternes mimik viste det tydeligt, når man
skiftevis gik bort fra skydelinjen.
Mange opdagede, eller blev bekræftet, endog chokeret over at det langtfra var det samme som at stå
derhjemme i trygge klubrammer og træne. Til gengæld blev oplevelsen til en yderst lærerig stævneskydning, der blev lagt til træningskontoen, hvad enten man blev vinder eller taber.
Forsættes på side 16

DANAGE, Danmarks ældste og Skandinaviens største buefirma
DANAGE har i over 30 år, via et tæt samarbejde med verdens førende
leverandører af bueskytteudstyr, betjent klubber og bueskytter i hele Norden.

DANAGE - når det gælder det helt rigtige udstyr!
www.danage.dk

Vi har Skandinaviens største udvalg, men finder du alligevel ikke det helt
rigtige, eller har du behov for vejledning – kontakt os. Vi er altid klar til at
hjælpe dig.
Ønsker du at prøve en bue eller se et nyt spændende produkt, få en aftale om
et uforpligtende besøg i butikken.
Kontakt os pr. telefon 74 44 26 36 eller e-mail shop@danage.dk

DANAGE of Scandinavia Aps - Industrivej 13 - 6310 Broager - E-mail: danage@danage.dk - Tlf: 74 44 26 36 - CVR: 14362975
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Forsat fra side 14
Også til Nytårspokalen var alle skytter ligemænd,
ingen kunne vide sig sikre på forhånd. Nogle var selvfølgelig mere erfarne end andre og i bedre form og
mere stævnevant. Men det er set før, at nye skytter
skød sig herligt ind iblandt dem, der var spået top placeringerne, og det er vel også det, der netop gør bueskydning så fantastisk, tænker jeg. Alle kan være med
og der er plads til alle.
Denne gang var der også en del nye ansigter og vi,
der var mere stævnevant, tog pænt hånd om de uerfarne skytter, som flittigt spurgte. Vi andre erfarne
så os selv i genkendelses spejl, hvor vi selv var nye,
og nød de nyes bekendtskaber og interessen for bueskydning.

Forfatteren til artiklen i gang med pointoptælling

Vi var tre bund jyske gutter, der stod med vores
langbuer og tjekkede detaljer på hinandens buer. Vi
kiggede rundt på alle de unge skytter med deres fantastiske recurvebuer og tænkte, næ, når de bliver ældre, vælger de sikkert mere simpelt og lo for os selv.
Roy, formanden fra TIK Bueskydning, havde ydet
en ekstra indsats i år og havde som noget nyt skaffet langbuerne deres helt egen Nytårspokal, det var vi
vældig stolte over.
Nytårspokalen forløb, i betragtning af det store antal fremmødte, kvikt og glidningsfrit. Selvom det var
en lang dag og ens tålmodighed blev sat på prøve,
fordi man ikke skød konstant, blev sågar egne samt
officielle rekorder sat.
Skytterne virkede glade og opstemte, nu var året
skudt i gang.
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Natasja Bech instrueres af Niels Dall

3

En pause mellem skydningerne
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På skydelinjen
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Nytårs pokalvinderne

BUESKYDNING // FEBRUAR // 2015

SIDE 19

■ Tekst Jakob Wärme Hansen

ET VM
LIKE NEVER
BEFORE
Med et halvt år til VM i Danmark rettes hele bueverdens sigtekorn mere og mere ind på København. Formand Rolf Lind håber, at VM bliver et af de mesterskaber, man husker, og bueskydnings sidste skub væk fra
Robin Hood-stadiet.
Christiansborg Slotsplads i hjertet af København bliver den næste ikoniske baggrund, når verdens bedste bueskytter gæster hovedstaden den 26. juli til 2.
august og sender pile afsted i kampen om verdensmesterskabet.
Og med et halvt år til VM i Danmark begynder forventningens glæde for alvor at boble op i Rolf Lind,
formand for Bueskydning Danmark:
”Jeg håber, at VM i København vil poppe op som et
af de bedste stævner hos de fans, som rejser hertil til
sommer. Det gør vi ved, at de kan gå til bueskydning
om formiddagen og i Tivoli om eftermiddagen. København er en vidunderlig by, og det kan de tilrejsende
fans opleve, fordi vi har nærheden tænkt ind i konceptet. Vi håber, at nærheden betyder, at alle får en rigtig
god oplevelse,” siger Rolf Lind.
”Vores slogan er ’Like never before’. Det er ambitiøst,
men det betyder ikke nødvendigvis, at VM skal være
større, flottere og mere glamourøst. Man kan lave ’Like

never before’ på mange måder, og vi prøver at tænke
det ind i vores koncept hele tiden,” siger han.
Hele VM-setup’et bygger på nærhed, idet der er ti
minutter til alt. Ti minutter fra lufthavnen til hotellet.
Ti minutter fra hotellet til banerne. Ti minutter fra hotellet til centrum.
”Det er en stor stor fordel for alle – specielt deltagerne, så de ikke skal bruge så meget tid på at flytte sig.
Men også for København, da mange af vores gæster
faktisk vil komme ind til byen. Desværre ser man ofte,
at en arena ligger over en time væk fra byen, og så
kommer de mange tilrejsende ikke ind og bruger penge i byen,” siger Rolf Lind.
”Jeg drømmer om, at folk vil tænke tilbage på VM i
Danmark, som et VM ’Like never before’. Jeg håber, at
skytterne og lederne husker VM i Danmark som stævnet, hvor tingene fungerede, og det var behageligt at
være. Lige fra transport til hoteller til maden og på
banen,” siger han.
Spektakulære omgivelser rammer Bullseye
Selvom hele VM bliver stort, så ser formanden mest
frem til at se finalerne foran Christiansborg Slotsplads
foldet ud:
Forsættes på side 20
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Forsat fra side 19
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CS VC Overview 1

2

CS VC Overview Half View 1
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”Christiansborg Slotsplads er spektakulær. Det er
sjovt at være et sted, hvor baggrunden er spektakulær. Til VM har vi Børsen, Christiansborg, kirken og
Strøget. Det er nogle rigtig gode Københavner-view
og en rigtig god måde at sælge København og Danmark på som en god sporteventnation. Det bliver meget seværdigt,” siger Rolf Lind.
Men hånd i hånd med forventningens glæde er bekymringen også, om et forbund med 2.700 medlemmer kan løfte så stor en opgave, som det er at arrangere og afvikle en kæmpe event som et VM:
”Der er 10.000 detaljer, man skal have styr på, når
man arrangerer et VM. Husker vi dem alle sammen?
Og husker alle de andre dem allesammen? Det er ikke

CS VC Archer View 1

anderledes end vores skytter, som skal stå for presset
– så skal vi også stå for presset. Vi skal bare ikke skyde
med bue og pil. Det giver noget spænding. Jeg er dog
tryg ved, at de mennesker, som vi har til at arrangere
VM – fra styregruppe til frivillige – er super dygtige,”
siger han.
Der er ikke noget, som Rolf Lind direkte frygter
voldsomt. Måske med undtagelse af en enkelt detalje:
”Vejret. Det kan ødelægge meget. Står det ned i
stænger, når vi skal holde finale på Christianborg
Slotsplads, så er det ikke morsomt. Det gør det altså
noget tungere for alle, hvis det regner. Så vejret er en
frygt. Men det er ikke en frygt, jeg kan gøre noget ved.
Så jeg kan ligeså godt pakke den væk.”
Forsættes på side 22
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CS VC Spectator View 2 Back (3)

Forsat fra side 21
Stolthed og flere medlemmer
Formanden håber, at klubberne er med på at udnytte
det hype, der kommer om bueskydning i forbindelse
med VM, til at tiltrække flere medlemmer. Men det er
langt fra den eneste årsag til at arrangere VM:
”Den anden dimension er, at vi synes det er sjovt.
Det er en nødvendig forudsætning. Selvom VM er
et selvstændigt projekt, håber jeg, at mesterskabet
er med til at skabe en vis stolthed, samhørighed og
glæde over, at bueskydning kan markere sig med så
stort et stævne. VM kan forhåbentlig være med til at
vedligeholde entusiasmen omkring vores sport i hele
Bueskydning Danmark,” siger han.

”Bueskydning er en lille sport i Danmark, som ikke
har haft den store mediebevågenhed, og derved er
der ikke mange, som kender sporten, andet end den
er noget Robin Hood-agtigt. Jeg håber, at VM bliver
afslutningen på et langt træk om at gøre bueskydning
mere kendt i Danmark,” siger Rolf Lind.
Optakten til VM i Danmark, der begynder med indledende skydninger i Sundby Idrætspark den 26. juli,
kunne næsten ikke være skrevet bedre, end da Maja
Jager med blot to millimeter sikrede sig verdensmesterskabet i individuel recurve i 2013. Ved samme
mesterskab skød Martin Damsbo, Stephan Hansen og
Patrick Laursen guldet hjem til Danmark i hold-com-
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CS VC Welcome Archer

pund, mens Carina Rosenvinge Christiansen, Maja Jager og Anne Marie Laursen sikrede bronze i kvindernes hold-recurve.
Topresultaterne var kulminationen på et langsigtet
ungdomsprojekt med målrettet træning mod topresultater. Og Rolf Lind håber, at de danske skytter kan
levere endnu et topresultat på hjemmebane:
”Havde du spurgt mig for otte år siden, havde jeg
svaret, at der skulle et mirakel til, hvis vi skulle vinde
en medalje. Nu siger jeg, at det er realistisk, hvis vi får
fire. Vi har skytter, som ligger oppe i den rigtige ende.
Vi har den regerende verdensmester. Det er ikke urealistisk med fire medaljer, men det kan også sagtens

være, at vi ikke vinder en pind. Det er jo marginaler,
som er afgørende. Og det er derfor, at bueskydning er
så charmerende.”
VM i Danmark er samtidig første mulighed for at kvalificere sig til OL i Rio i 2016. Læs meget mere om VM
den 26. juli til den 2. august på archerycopenhagen.
com. Her kan du også købe billetter til finaledagene.
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NICE TO KNOW
Indkaldelse til forbundsmøde 2015
Forbundsmødet 2015 foregår den 12. april. Sted: DLG, Hvidkærvej 29, Odense
Alle dokumenter ligger til download på Bueskydning Danmarks hjemmeside,
og kan hentes på følgende link: http://bueskydningdanmark.dk/cms/?&pageid=10557
Ændringer til de udsendte lovændringsforslag skal være sekretariat i hænde senest 6
uger inden forbundsmødet – dvs. ALLERSENEST fredag d. 27. februar 2015.

1

ATK undervisning i grøndalscenteret i København.
Johan og Niels viser teknikker med recurvebuen.
Foto: Villy Max Hansen (Lavia Kbh.)

BUESKYDNING // FEBRUAR // 2015

SIDE 25

KURSER
Kære medlemsforeninger i Bueskydning Danmark
Bueskydning Danmarks kursusplan, kursusinvitationer og uddannelsesplaner kan ses
på bueskydningdanmark.dk
Invitationer vil selvfølgelig fortsat blive fremsendt til klubberne. ATK kurserne er
skudt i gang og de første to moduler er afholdt. En kort beskrivelse af kurserne
kommer i næste nummer.
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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
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