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INDHOLD
3D PORTRÆT AF EMIL IVERSEN

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”.
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LEDER
VM er nær forestående og forberedelserne har været i gang
gennem meget lang tid. Eventmaneger Mads Bang Aaen giver
os, i sin artikel i dette nummer af Bueskydning, et indblik i det
meget store logistiske arbejde der ligger grunden til et vellykket VM.
Mange skytter har kæmpet til udtagelsesstævner gennem
hele foråret, både i 3D og skiveskydning. Nogle få er sluppet
gennem nåleøjet, og får den ære at skulle deltage i de respektive mesterskaber, for skiveskytternes vedkommende i VM i
København og for 3D skytterne VM i Terni i Italien til efteråret.
De skytter der ikke kom gennem nåleøjet, har brugt energi og
drømme på at kvalificere sig. Hvis man forsøger at nyde processen og lade det være målet, er energien ikke spildt. Jeg har
skrevet en refleksion over dette inde i bladet.
Allan Grønkær har skrevet om udtagelserne til VM landsholdet i en spændende artikel, som lader os mærke det store arbejde skytterne har lagt i deres skydning.
VM Særnummer af Bueskydning
Inden VM i København udkommer der en særudgave af Bueskydning, der udelukkende fokuserer på dette store event.
Jeg vil ønske jer god læsning og god skydning!
Jes Lysgaard, Redaktør
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■ Tekst: Jes Lysgaard
Emil fra en 3D skydning. Foto: Eva Kristensen

3D PORTRÆT AF
EMIL IVERSEN
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Fornylig besøgte jeg Favrskov Bueskytter, bl.a. for
at tale med Emil Iversen fra klubben. Emil har i indeværende sæson præsteret et meget højt niveau med
langbuen og en særdeles stabil form, som til flere
af 3D udtagelsesstævnerne har løftet det aktuelle
pointgennemsnit.
Ved at vinde 4 af udtagelsesstævnerne i streg er
Emil Iversen, i skrivende stund, en af de langbueskytter der på pointene har kvalificeret sig til dette års 3D
VM, som foregår i Terni i Italien.
Emil er 16 år gammel og er hjemhørende i klubben
Favrskov Bueskytter. Han har de seneste par år skudt
i senior Langbueklassen – og gjort det godt.
Emil skyder med en Predator langbue på 51 pund,
og hjemmelavede pile.
Jeg snakkede med Emil om hvordan han startede
med bueskydningen, træning og den støtte der har
været fra familien, desuden om de forventninger han
har til deltagelsen i et senior VM.
Recurvebuerne i laden
Historien om Emils bueskydning starter i bedstefaren
Ove´s (Ove Iversen red.)lade, hvor Emil for 4 -5 år siden fandt nogle recurvebuer, fra den tid da bedstefaren skød med bue. Det fangede Emil, og han begyndte
at skyde efter en halmballe i laden, hvor Ove rettede
ham lidt til. Turen gik derefter til den lokale bueklub,
hvor det var skiveskydning, der var i fokus. Det fængede ikke rigtigt. Først da Ove og Emil tog til Granslev
og skød på deres 3D bane var der tændt ild i krudtet.
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”Det fangede mig. Jeg havde jo aldrig set sådan et
skumdyr, og det var sjovt. Det var her jeg mødte Søren
Plougmand. Så meldte vi os ind". Derfra har Emil knoklet for at blive bedre og bedre.
”I Granslev kom langbuen ind i billedet, og bedstefar
købte en 45 punds Falco bue til mig, bedstefar syntes
godt nok, at det var for meget, men den 40 punds jeg
så fik, kunne jeg ikke skyde med”, smiler Emil
Det første stævne Emil var til i Esbjerg, fik han en
sølvmedalje og det gav et løft, fortæller han.
Der gik ikke mere end et års tid før den nu 12 årige
skytte rykkede op i kadet klassen, og efter Swedish
open i 2013 hvor Emil vandt overbevisende i sin klasse, rykkede han op i seniorklassen for at få passende
modstand.
Træning
Emil er ikke bare vokset i højden, siden han fandt bedstefarens recurvebuer i laden, han skyder nu med en
51 punds bue, og håndterer den med en særdeles rolig og sikker skydeteknik, så der er også kommet noget kød på armene.
”Det giver en fladere pilebane med 51 punds buen,
og så skal jeg ikke tænke så meget over afstandene”
siger Emil.
Emil fortæller, at han ikke træner mere end et par
gange om ugen og kun 3D.

Fortsættes på side 8
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Fortsat fra side 7

Emil foran det gamle fåreskur der er bygget om til klubhus.
Foto: Jes Lysgaard

Predatoren som høster medaljer i øjeblikket. Foto: Jes Lysgaard
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Når han træner, er det ofte sammen med bl.a. Tom
Rask og Søren Plougmand fra klubben. De to herre har
gennem en årrække deltaget på landsholdet og ligget
i toppen af langbueskydningen i Danmark og Europa.
”Jeg skyder bedst, hvis jeg bliver presset af andre
skytter, der skyder bedre end mig”, fortæller Emil og
fortsætter, ”det kan være svært, hvis jeg ikke føler
mig presset, så kommer jeg let til at miste koncentrationen”.
Emil skyder næsten instinktivt, fortæller han, forstået på den måde, at han ikke tænker så meget på en
perfekt afstandsvurdering. Men han gapskyder alligevel, med point of aim sigteteknikken, som går ud på, at
han finder et fast sigtepunkt, som han i sigtebilledet
holder pilespidsen på, inden han slipper strengen. Alt
efter afstanden til målet vil dette punkt befinde sig et
eller andet sted under det rigtige målpunkt. Med en
kraftig bue vil dette punkt ikke varierer så meget, på
grund af den relative flade pilebane.
Det kræver, at skytten har godt styr på sin teknik,
for at bruge denne sigtemetode, og det ses da også
tydeligt på Emils teknik, at han har været i en god mesterlære hos de garvede skytter i klubben.
Jeg har set et par gange, at du ikke er så tilfreds,
når du laver fejl?
”Nej så bliver jeg godt nok knotten, nogle gange kan
jeg ikke forstå, hvordan det kan ske, du kan se, sådan
en fejl jeg lavede før, det må bare ikke ske” siger Emil
med en hævet stemme (Emil hentyder til et skud, der
tidligere på dagen kiksede for ham, mens vi skød en
runde sammen på klubbens 3D bane).
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Støtten fra familien
”Min bedstefar har betydet alt for mig, hvis han ikke
havde introduceret mig, var jeg aldrig kommet i gang.
Han har rette mig til i starten, men nu er det et stykke tid siden, at han sidst har rettet mig. Så er min far
også startet med langbuen” fortæller Emil.
Emils præstationer på 3D banerne, bringer de tre
generationer sammen om bueskydningen, som er blevet et fælles omdrejningspunkt. Både Faren Jens Iversen og bedstefaren skal da også med som tilskuere
når Emil med 3D landsholdet drager afsted til Terni til
efteråret.
VM
Hvordan har du det med at skulle deltage i et senior
VM?
”Jeg har det sådan fint, jeg tager det som en oplevelse - Men jeg tager med for at vinde” smiler Emil og
kigger på mig, ”men mest som en oplevelse, som jeg
kommer til at huske altid”.
”Det giver noget pres, at jeg har skudt så godt, men
jeg tager det, som det kommer. Jeg bliver ikke nervøs”,
siger Emil på sit djærve østjyske og fortsætter, ”men
jeg prøver, at skyde så godt jeg kan, for at gøre min
bedstefar og far stolte”.
Jeg vil ønske, at Emil med skydningen i Terni kommer til at bringe stolthed til familien Iversen.
Træk og slip!
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Den gamle fårestald der nu er lavet om til klubhus.
Fra venstre: Kari Rye Schougaard Nørgaard, Ove Iversen, Emil Iversen
og Engberg, der ejer skoven, som Favrskov Bueskytter låner af ham.
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■ Tekst: Torben K. Jensen // Foto: Jes Lysgaard

FAVRSKOV
I en årrække har Tom Rask Nielsen deltaget i VM og
EM på det danske landshold for 3D skydning i langbueklassen. Søren Plougman har deltaget i to runder,
og i år har 16 årige Emil Iversen allerede på nuværende tidspunkt kvalificeret sig til VM i Italien. I tillæg har
de tre skytter vundet et stort antal stævner. Foruden
talent, træningsflid og deltagelse i et uendeligt antal
stævner har de tre skytter også det til fælles, at de er
medlemmer af Favrskov Bueskytter.
Her er et lille portræt af Favrskov Bueskytter, der
blandt mange andre ting også kan understøtte talent.
Klubben blev stiftet i 2005 og har sin nuværende
bane på adressen Skjesbjergvej 36B, 8860 Ulstrup.
Der er året rundt udlagt 24 3D mål i kuperet skovområde og til faciliteterne hører også en opvarmningsbane og et klubhus. Der er faste træningstider søndag
og onsdag, men banen er i øvrigt åben 24/7 hele året
for medlemmer.
Klubben er rammen om traditionel bueskydning. Det
er bueskydning uden sigtemidler, der er medlemmernes passionerede fælles interesse, det klubben har
forstand på, og det klubbens økonomi er baseret på.
Klubbens økonomi er først og fremmest baseret på
kontingent. Dertil indtægter fra stævner og i mindre
Fortsættes på side 12
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Fortsat fra side 11

grad events, sponsorer og et beskedent kommunalt
bidrag til unge under 25 år. Endvidere har lodsejeren
generøst stillet baneområdet til rådighed gratis. Endelig – og måske vigtigst – er klubbens økonomi baseret
på frivillig arbejdskraft. Alle medlemmer af klubben
bliver spurgt, hvilken fast arbejdsgruppe de vil tilknyttes: papir-, hus- eller banegruppen. Vi har ingen ’blå
mænd’ fra kommunen til at gøre arbejdet, ingen i klubben er tjener for andre, og man kan ikke bare være
’kunde’ i klubben og betale sig fra det praktiske. Man
kan kun være ’medlem’, der bidrager til det fælles. Og
der findes mange talenter ud over bueskydning i den
samlede medlemsflok.
Klubben satser meget på, at tiltrække familier. Bueskydning er sjov på alle niveauer og på tværs af generationer, og udendørs aktivitet året rundt er for alle.
Er der flere medlemmer fra samme husstand, gives
40 procent rabat i kontingentet for alle udover første
medlem, alle potentielle nye medlemmer skyder gratis
i 4 uger, og man kan låne grej af klubben de første
måneder. Alt sammen, for at gøre det overkommeligt,
for familier at begynde på sporten. Pt. skyder alle
klubbens børn under 14 år sammen med deres forældre. Det er som regel ikke muligt at afgøre, om det er
børnene eller de voksne, der er mest interesserede i
sporten, eller hvem der fortsætter som medlemmer i
klubben længst.
Oplæringen i bueskydning i klubben må betegnes
som mesterlære. Den meste oplæring foregår på opvarmningsbanen og i patruljerne på vej rundt i skoven.

Patruljedannelsen er helt uformel, og en nybegynder
kan godt følges med en verdensmester rundt i skoven.
De dygtige skytter er ikke karrige med rådgivningen,
hvis den er ønsket. Strengehøjde, nock-punkter, pilelængder, fingerstilling, skydestilling ved stejle skud,
osv, osv. … verdenssituationen. Alt kan drøftes undervejs – også buefaglige spørgsmål ud i de mest nørdede
detaljer. Så når atmosfæren er god, så har denne mesterlæremodel vist sig særdeles effektiv, hvilket bl.a.
også kan ses af de mange gode skyde- og konkurrenceresultater blandt klubbens bør og unge.
Man kan købe dagkort til banen for 100 kr./person
og traditionelle skytter på farten er efter aftale meget velkomne til at komme forbi.
Kontakt:
• Formand: Torben K. Jensen
Ringshøj 1, 8382 Hinnerup
86910220 / 21623471
Phronesis@mail.tele.dk
• Kontaktperson bane:
Ove Iversen
Mads Møllersvej 2
8860 Ulstrup
25137710
o@k-iversen.dk
• http://www.favrskov-bueskytter.dk/
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■ Tekst: Jakob Wärme Hansen

EN UGE PÅ
VEJEN TIL VM
Det kræver sit at arrangere så stor en sportevent som
VM i bueskydning. Fx kræver det tilladelser fra seks
offentlige instanser, heriblandt Kongehuset og Christiansborg Slot, at gå de 150 meter fra opvarmningsbanen til finalebanen ved VM i København. Få et indblik i en ganske almindelig uge i planlægningen af en
af de største sportevents på dansk grund i 2015.
Den gamle traver ’at have mange bolde i luften’ kommer i den grad til sin ret, når man møder eventchefen
for VM i bueskydning. Fra sit skrivebord i Idrættens
Hus i Brøndby sidder Mads Bang Aaen og koordinerer
alt fra trådløst internet på en fodboldbane i Sundby
til sikkerheden på Christiansborg Slotsplads og let adgang til Folketinget for japanske turister.
Alene Sundby Idrætspark, hvor de indledende skydninger finder sted, kræver en del koordinering og tilladelser.
”Vi skyder indledende på Sundby Idrætspark. Det
skal koordineres, at vi skyder på en fodboldbane, som
skal afspærres, så vi kan bruge den på en sikker og
forsvarlig måde. Samtidig skal vi sikre, at vi afleverer
banen i en stand, så Fremad Amager og B1908 kan
spille fodboldkamp på den dagen efter de indledende
skydninger er afsluttet,” siger Mads Bang Aaen.
Men der skal ikke blot skydes på Sundby Idrætspark.
En 54 m2 storskærm bliver stillet op, så tilskuerne kan
følge med i kvalifikationen. Der bliver lavet en Center
Court med en tribune. Derudover skal der være 250
meter telte, så skytterne kan stå i læ og skygge, når
de ikke skyder, 10 standtelte, hvor producenter kan
eksponere sig i, 120 skiver og en masse toiletvogne.
”Og dagen efter vi er færdige, skal det ligne, at vi
ikke har været der,” siger Mads Bang Aaen, mens han
skriver en note på sit papir om, at han skal tjekke, hvor

mange strømkabler man egentlig skal trække, så der
er strøm og stikdåser nok.
Hele området omkring Sundby Idrætspark med parkeringspladser skal afbookes, så busserne, lastbiler,
TV-vogne og containere kan parkere. Der arbejdes
i øjeblikket på en aftale med forpagteren af Fremad
Amagers klubhus, som skal sikre, at alle frivillige og
de 1.000 mennesker, som kommer igennem anlægget
i løbet af kvalifikationen kan blive godt serviceret.
”Derudover skal der laves trådløst internet på hele
området, så alle kan komme på nettet og dele billeder og videoer og være med til at sprede eventen
viralt i hele verden. Udover at det trådløse net skal
sikre København og Denmark international branding,
så giver det også den service, at fx forældrene til en
colombiansk skytte kan følge med i VM. Og i og med,
at vi bliver online på hele området, så kan vi mindske
forbruget af papir, fordi vi ikke behøver at printe alt.
Alt kan findes online. Og normalt er et papir nærmest
forældet, lige så snart det er printet til en event, fordi
der sker så meget,” siger Mads Bang Aaen.
Der er en masse professionelle folk, som står for opsætningen, så alt står som det skal, og sikkerheden
er i orden. Men eventchefen fremhæver også de 120130 frivillige, som hjælper til med opsætningen og
under eventen.
En tilladelse kommer sjældent alene
Finaleskydninger ved VM i København kommer til at
foregå i hjertet af København på Christiansborg Slotsplads. Det skaber et helt unikt setup omkring finalebanen. Men det kræver en del tilladelser at få det til at
lykkes, fortæller Mads Bang Aaen:
Fortsættes på side 14
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”På Christiansborg Slotsplads, hvor vi skyder, er det
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning,
der har rettighederne. Der, hvor alle TV-vognene skal
stå, er det Finansministeriet, der skal spørges om lov.
Opvarmningsbanen på ’Ridebanen’ tilhører Kongehuset, så dem har vi også skullet søge tilladelse hos,”
siger han, tager en dyb indånding og fortsætter:
”Når skytterne går igennem den store port for at
komme ud på banen, så er det Slots- og Ejendomsstyrelsen, vi skal have godkendelse af. Og når skytterne
går fra opvarmningsbanen, krydser de Folketingets
medarbejderparkering – så der er fem eller seks offentlige instanser, hvis man tæller politiet med, der
har skullet give lov,” siger Mads Bang Aaen.
”Oveni det skal vi tænke på, at der hvor vi skyder
finalerne, er et af de mest besøgte steder for turister
i København. Så vi skal også tænke ind, hvordan vi sikrer, at de stadig kan se attraktionerne, som de måske
er rejst helt fra Japan for at se, uden at de kommer i
vejen for vores opsætning.”
”Ved siden af det, skal vi søge om byggetilladelser
på, at vi må sætte telte og tribuner op, og at det bliver
gjort på en forsvarlig måde. Vi skal have en politi-tilladelse om for at få lov til at skyde derinde. Det skal
ske under sikre forhold. I den forbindelse betyder det
meget, at vi får opbygget en sikkerhedsvæg bagved
skiverne. Så skulle verdens bedste bueskytter skyde
ved siden af, så bliver pilen opfanget i den,” siger han.
Derudover skal der bygges to TV-tårne, hvor der
skal køre et kabelkamera imellem. Der kommer til at
være cirka 180 meter imellem de to tårne.
”Derimellem skal vi sikre, at ledninger, træer eller
Rytterstatuen ikke er i vejen. Og når man bygger et 13
meter højt tårn, skal der en tilsvarende stor ballast til
at sikre, at det ikke vælter, hvis der kommer en kraftig
storm under VM,” Mads Bang Aaen.
Til sidste skal der være plads til 12 kameraer, så VM
kan komme ud til hele verden via TV2, Eurosport, koreansk, mexicansk og colombiansk TV indtil videre. Der
skal være plads til fotografer og journalister og alle
tilskuere skal have et godt udsyn og en god oplevelse.
En ting er at få alle tilladelser på plads og koordinere det praktiske, men det skal også se godt ud.
”Et stillads og en tribune kan se rigtig grimme ud,
hvis de ikke er pakket ordentligt ind. Så når tilladelser
er på plads, og politi og alle andre siger god for, at det

er forsvarligt at bygge banen op, skal vi i gang med at
pakke det hele ind i stof og udsmykning, så det kommer til at se lækkert ud,” siger Mads Bang Aaen.

Eventchefens uge to do-liste
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Få banen på plads, indhente tilladelser og få
tilbud på udstyr.
Dialog med verdensforbundet.
Dialog med partnere i Danmark, Sport Event
Denmark, Wonderful Copenhagen og Københavns kommune.
Brug af byens rum kræver tilladelser fra mange myndigheder.
Sikre mest mulig TV-dækning. Sikre promovering af skytterne, så medierne er klar til VM.
Placering af 20 infostandere.
Verdenskongres – opsætning – hvordan ønsker
verdensforbundet det skal se ud – vi vil gerne
have et dansk/københavnsk islæt. – Hvordan
sikres dette?
Hvordan skal venuen gøres lækker til VM?
Betale regninger og kontere ting, så vores
regnskab er opdateret.
Rekruttering af frivillige
Møde med hotellet – hvordan sikrer vi, at alle
får en god oplevelse?
VIP-reception – hvem skal med? Hvem kommer?
Booking af VIP-forplejning.
Snakke med DJ omkring musik og opsætning
for at udvikle eventen.
Ekstra speaker til at gøre eventen mere attraktiv for ikke-bueentusiaster.
Hvor meget strøm skal bruges?
Sikkerhed – både hvad angår skydningen og at
folk ikke stjæler vores udstyr under eventen.
Akkreditering af eventen.
Visa-tildeling til udenlandske skytter og journalister.
Hotelværelser – sikre at vi ikke har for lidt eller
for mange.
Det man havde glemt skulle laves i denne uge
Og meget meget mere

BUESKYDNING // JUNI // 2015

SIDE 15

WORLD
ARCHERY
CHAMPIONSHIPS
26 July – 2 August 2015
COPENHAGEN - DENMARK

Finals: 1-2 August
Christiansborg Palace
archerycopenhagen.com
facebook.com/archery2015
#archerycopenhagen
Photo: Das Büro for team Danmark
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■ Tekst: Sportschef Allan B. Grønkjær // Foto: ffoto.dk ved Kaj Frandsen

VEJEN TIL VM 2015
Landets bedste skytter i skiveskydning satte hinanden stævne henover april for at dyste om pladserne
til VM i København i juli. Efter hundredevis af tællende konkurrencepile for hver skytte fandt vi frem til
vinderne.

skytternes form. Efter de havde mange timer på banen, med fuld koncentration, skulle de restituere til
næste stævne og måske nå at rette formen ind, så de
præsterede bedre. Det krævede meget af skytterne
mentalt.
Dame recurve landstræner Niels Dall fortæller:

I Påsken 2015 skød landets bruttolandsholdsskytter
de første af årets udtagelsesstævner, og allerede efter de første stævner fik vi en indikation af, hvem der
stod med de stærkeste kort for at klare sig frem til
VM-holdene. Martin Damsbo og Stephan Hansen i herre compound var lidt rustne efter en lang indendørssæson, men de viste alligevel, at de var et niveau over
landets øvrige skytter i deres klasse. I herre recurve
var Johan Weiss hjemme fra sin bopæl i Sydkorea, og
han lå klart i spidsen efter påsken stævner. Nærmeste forfølger var Casper Lauridsen, der blot er første
års senior. I dame compound stjal Tanja Jensen opmærksomheden med suveræn flot skydning. Hos dame
recurve var Maja Jager ligeledes rejst fra Sydkorea for at
deltage i stævnerne. Hun kom bedst fra land i sin klasse.
Disse skytter holdt niveau over hele april.
Udtagelsesstævnerne var delt op i to perioder i april.
Første periode gik frem til 11. april, hvorefter der var
to uger for skytterne til at optimere deres skydningen, inden de sidste stævner fandt sted i weekenden
den 25.-26. april. Dame recurve skød dog deres fem
obligatoriske stævner fra 2.-11. april.
Det var tydeligt at mærke, at det var nogle seje perioder, især den første periode stillede store krav til

”Vi ønskede, at udtagelsesstævnerne skulle give os
så retvisende et billede som muligt af, hvem der er
de stærkeste skytter i år. Derfor skulle de skyde så
mange hårde turneringer på ret kort tid. Samtidig ville
vi have, at de skytter, der blev udtaget til VM, efter
udtagelsesstævnerne kunne have tid til at forberede
sig bedst muligt til selve VM.”
Der er ingen tvivl om, at vi med så hårde udtagelsesstævner i april har fået kickstartet landsholdenes
sæson. Skytterne har været tvunget til at være klar
på et tidligere tidspunkt, end de er vant til. Det har
flere formået at være. Specielt herre compoundholdet
viste med deres guldmedalje ved årets første World
Cup i Shanghai, Kina, at deres form er rigtig god. Rusten er slebet væk, og de – og de øvrige VM-skytter
– har nu et par måneder til at arbejde formen op, så de
topper til VM.
VM-holdene
I herre og dame compound samt herre recurve er holdene til VM udtaget. Dame recurve udtages efter Wold
Cup 2 i Tyrkiet sidst i maj.
Fortsættes på side 18
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VM udtagelse 1. – 4. april 2015
Torben Johannessen er fanget af Kaj
Frandsens linse på det rette tidspunkt.
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Fortsat fra side 17
Holdene her:
Dame compound
•
•
•
•

Tanja Amdi Jensen
Sarah Sönnichhsen
Erika Anear
Reserve er Camilla Søemod

Herre compound
•
•
•
•

Stephan Hansen
Martin Damsbo
Patrick Laursen
Reserve er Andreas Darum

Herre recurve
•
•
•
•

Johan Weiss
Casper Lauridsen
Jonathan Ipsen
Reserve er Bjarne Laursen

Resultater fra udtagelsesstævnerne finder du på
Bueskydning Danmarks hjemmeside.

HVOR OG HVORNÅR
På Aarhus Bueskyttelaugs udendørsbaner:
•
•

•

•
•

2. april (kvalifikationsrunde og cup-system)
for dame recurve.
4. april (kvalifikationsrunde og face2face) for
dame og herre compound samt dame og herre
recurve.
5. april (kvalifikationsrunde og cup-system)
for dame og herre compound samt dame og
herre recurve.
6. april (kvalifikationsrunde og face2face) for
dame og herre recurve.
11. april (kvalifikationsrunde og face2face)
for dame og herre compound samt dame og
herre recurve.

Der blev både skudt indefra og ud (fra pavillion)
samt kun udendørs.
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VM udtagelse 1. – 4. april 2015
Jeanette Riis, Maja Jager og Carina Rosenvinge, dame
recurve, skyder indefra og ud ved et udtagelsesstævne
i Aarhus.

Fortsættes på side 20

VM udtagelse - Taastrup – 25. april 2015
Tanja Amdi Jensen vandt suverænt dame
compoundklassen. Hun har trænet meget
målrettet i flere år, og den store træningsindsats har givet pote.
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VM udtagelse - Taastrup – 25. april 2015
Ved alle stævner hjælper skytter og ledere med at gøre banen klar
og rydde op. Her ses landstræner Niels Dall sammen med Maja Jager.

Fortsat fra side 19
TIKs udendørsbaner:
25. april (kvalifikationsrunde og face2face) for dame
og herre compound samt herre recurve.
26. april (kvalifikationsrunde og cup-system) for dame
og herre compound samt herre recurve.
Der blev skudt udendørs.
Konkurrenceformat
De samlede resultater ud fra nedenstående pointsystem fra udtagelsesskydningerne var tællende for
udtagelse for herre recurve og dame compound. På
grund af samarbejdet med Team Danmark med fokus
på primært hold hos dame recurve og herre compound
og sekundært de individuelle præstationer hos dame
recurve og herre compound ville udtagelsen af skytter
til disse to hold ske ud fra en helhedsbetragtning.
Den dårligste dag blev trukket fras fra. Det vil sige
for herre recurve var det resultatet af 5 af de 6 ud-

tagelsesskydninger, der var tællende. For herre og
dame compound var det resultatet af de 4 af de 5 udtagelsesskydninger, der var tællende.
Alle skydningerne blev afviklet som en kvalifikation
på 72 pile på hhv. 70 meter for recurve og 50 meter
for compound efterfulgt af matchskydning med cut
for de 8 bedste skytter.
Ved cup-system blev finalerne afviklet efter World
Archerys normale cup-system med kvart-, semi-, bronze- og guld-finaler.
I alle skydninger var det muligt at opnå placeringseller bonuspoints. Eksempelvis gav det 20 points at
vinde kvalifikationen, nr. 2 fik 16 points osv. Det var
muligt at få bonuspoints ved særligt høje kvalifikationsscorer. På Bueskydning Danmarks hjemmeside kan
du læse hele pointsystemet.
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VM udtagelse - Taastrup – 25. april 2015
Martin Damsbo og Patrick Laursen stiller skiven på plads efter sidste udtagelsesskydning.
VM udtagelse - Taastrup – 25. april 2015
Patrick Laursen og Torben Johannessen i matchplay.
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■ Tekst: Jes Lysgaard

NON SIGHT ARCHERY

NSA

Jeg har talt med et par af ildsjælene bag Non Sight
Archery (NSA). HC Rosseau og Peter Bundsgaard fra
Hillerød Bueskyttelaug.
Gennem de sidste par år er bueskydningen uden
sigtemidler, med langbue og barbue (en recurvebue
uden sigtemidler) vokset støt og roligt i Danmark. Det
er den samme tenens, der ses i vores nabolande og interessen er stigende for denne form for bueskydning.
NSA appellerer til andre skytter
end sigterecurve buen
Non Sight appellerer ofte til et andet segment af
skytter, end den traditionelle olympiske recurve bue
og compoundbuen gør. Det er svært at definerer, hvad
der gør forskellen, men HC og Peter må, som mange
andre konstaterer, at det ofte er en anden type skytter, der vælger denne form for bueskydning. Ikke at
de er bedre eller dårligere, blot at NSA appellerer til
noget andet i skytterne. Ligesom der er mange Non
Sight skytter, der også kan lide 3D skydningen.
”3D skydningen ser vi også, er i en hastig vækst og
vokser i takt med lang og barbueskydningen, både
hos børn og voksne. Alligevel er der mange af de unge
skytter, der skyder langbue og barbue, der primært er
dedikeret til skiveskydningen. Så det er ikke entydigt”,
siger HC.
Samarbejde på tværs af klubberne
”NSA er et samarbejde mellem en række klubber Hillerød, Roskilde, Lyngby og Sorø, foreløbig”, fortæller
Peter.
Fortsættes på side 24
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Fra NSA samling (Foto Lyngby Bueskyttelaug)
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Fortsat fra side 23
Det stykke arbejde der er lavet i de klubber, der har
startet NSA op har været med til at øge interessen for
NSA, og træningen er udbygget så der er kommet et
meget mere teknisk og ensartet udgangspunkt for at
træne med lang og barbue i disse klubber. Interessant
nok, er det jo oprindeligt denne form for bueskydning,
som der var fremhærskende, endsige eneherskende
for ikke så mange årtier siden. Sigteskydningen vandt
frem og skubbede de traditionelle buer i baggrunden.
”Men nu ser vi en stor opblomstring stort set over
hele landet. De klubber der har været foregangsklubber i NSA har systematiseret træningen og der bliver
afholdt flere samlinger for børn og ungdom hen over
året”, supplerer HC.
Starten på NSA
HC Rossau fortæller, at det startede med, at han og
andre oplevede, at der var mange skytter, der gerne
ville binde an med at skyde langbue eller barbue uden
sigtemidler og når de henvendte sig i klubberne, var
der ikke meget hjælp at hente.
Jeanette Lefevre Jensen fra Sorø der har to drenge
i Sorø Bueskyttelaug, Svend Åge Vilhelmsen og Linda
Vilhelmsen fra Roskilde, og Jørgen Phillip fra Lyngby
var med til at tage teten i forhold til at tage hul på
at få langbuerne anerkendt, og ja, så H.C. Rossau og
Peter Bundsgaard fra Hillerød. Denne gruppe af dedikerede personer, var som udgangspunkt tovholderne,
så er der kommet flere til med tiden. Alle, også de nytilkomne, der ikke er nævnt med navn her, har været
opsatte på at få projektet til at hænge sammen og
ydet et meget stort stykke arbejde.
Forhindringer under opstarten
H. C. fortæller ”forbundet har gennem tiden betragtet langbuerne som useriøse, der har ikke været noget
hjælp at få, og oplevelsen af, at kræfterne lå på de
andre buetyper compound, og recurve. Var overvældende”, han fortsætter, ”langbuerne og barbuerne har
heller ikke været med i lovgivningen i forhold til stævner”.
Peter supplerer ”det var først på forrige forbundsmøde, at det blev vedtaget, at langbuerne blev skrevet
ind i regelsættet, ellers har de deltaget på dispensa-
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Indendørs træning
(Foto Lyngby Bueskyttelaug)
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tion, og ofte har man flyttet eller slået skydningerne
sammen med andre buetyper”
H.C. beskriver, hvordan følelsen at blive latterliggjort var udtalt, og at det var meget svært at komme
igennem med en seriøs plan for træning med lang og
barbuer. Oplevelsen der ofte skinnede igennem, når
NSA klubberne forsøgte sig med deres græsrods arbejde, var, at der var en forestilling fra toppen i forbundet, om at lang og barbuer ikke var seriøse, og
mest noget pjat.
Der har været mange forhindringer undervejs, bl.a.
afstandene, som lang og barbuer skulle skyde på, som
var de samme som sigte recurve og compound, og
økonomiske tilskud til samlingerne.
Men, som både Peter og H.C. tydeliggør med et smil,
”så er der ved at være hul igennem”.
Og det må man sige. Der er rigtig mange, der er med
til samlingerne nu, som bliver holdt ca. 4 gange årligt,
to indendørs og to udendørs.
Afstandene for lang og barbuer var et stort punkt i
arbejdet.
Der har været arbejdet med at få afstandene gjort
mindre, og det har der været opbakning til fra de fleste klubber. Tendensen var, at de lange afstande der
skulle skydes på, var for lange og det resulterede primært i, at mange af lang og barbuerne valgte stævnerne fra, da det var for vanskeligt at ramme på de
traditionelle afstande. Nu er den maksimale afstand
udendørs for voksne 40 meter og for børn 30 meter.
Det har lettet skytterne og det er pludselig blevet
sjovt at skyde med bue.
Træning til lang og barbuer
”I starten var det et stort stykke arbejde, bare at få
børnenes grej til at fungerer. Eks. var der stor forskel
på pilevægten og spinen på de pile som børnene dukkede op med” siger HC.
Det har været vanskeligt at få den rette træning og
opbakning fra trænings miljøet, og trænerkurserne
har ikke været gearet til lang og barbueskydning. Men
det er der ved at blive rettet op på med ATK kurser-

Fortsættes på side 26
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Fortsat fra side 25

Træning i Hillerød (foto: Jes Lysgaard)

ne. Og på sigt bliver det indfaset i trænerkurserne, så
trænerne rundt omkring kan trimme buerne og vejlede med den rette teknik.

er det fordi nogle af de film, der har været oppe i de
seneste år, har tiltrukket dem. Specielt er der mange
piger, der kommer, fordi de har set Hunger games og
Brave (Modig).

Kulturen i NSA
”Buekulturerne i forbundet er forskellige, lang og barbuerne kommer med en lidt anden kultur og tilgang
til bueskydningen end mange af recurveskytterne. Vi
har haft flere, der har forsøgt sig med at skyde recurve, men er vendt tilbage til lang og barbueskydningen”. HC fortsætter - ”måske fordi det er to forskellige
kulturer, vi binder an med i de forskellige buetyper?
Det vi får at vide, er, at det er hyggeligt at være med
til samlingerne og det er en stor del af dette vi arbejder med. Og selvfølgelig skal der læres noget teknik,
og det begynder, at kører nu”.
Kulturen opleves som sagt anderledes end recurvekulturen og det hænger måske sammen med, at det er
børn og voksne, som ofte kommer med et andet udgangspunkt for at skyde med bue. Måske er det historien i lang og barbuen der er udgangspunktet, måske

Jyderne og fynboerne mangler at være med i NSA
HC smiler og fortæller, ”det har været svært at få de
jyske og fynske klubber med til NSA samarbejdet, men
det er noget, vi arbejder med”.
Peter og HC fortæller, at de gerne vil have andre
klubber med, gerne fra hele landet. De ved, at der er
mange klubber rundt i landet, der står med de samme udfordringer, som de selv stod med, i forhold til
arbejdet med lang og barbuerne. Så den erfaring NSA
samarbejdet har bygget op, kan man lige så godt drage nytte af.
Samlinger
”Vi laver to indendørs og to udendørs samlinger om
året” siger Peter og fortsætter ” i år har vi delt det op,
så det ikke kun har været skiveskydning, men vi er be-
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På skydelinjen i Hillerød (foto: Jes Lysgaard)

gyndt at vægte 3D skydningen også. Mange vil begge
dele, og andre vil kun skiveskydningen. Vi har ca. 25
skytter med på samlingerne”
Alderen på skytterne er fra 12 – 13 og op til ca. 18
år, og der er en næsten ligelig fordeling af drenge og
piger.
Stor opbakning fra hele forbundet til NSA arbejdet
”NSA er ved at være cementeret og opbakningen er
stor, fra de fleste, ikke fra alle. Men efter vi er blevet
sat på budgettet, er det lidt lettere at finde opbakningen. Men al start er svært og nu fungerer det rigtigt
godt” siger HC.
HC forklarer, at de gerne ser at NSA kommer til at
vokse, da de ser flere og flere unge, der gerne vil skyde lang og barbuer. Så det langsigtede formål er, at få
sat denne her måde at skyde på og buetyperne i NSA
på tapetet igen, og få sat nogle spændene stævner
op.
HC og Peter fortæller, at de gerne vil bygge 3D
skydningen op, så der kommer et ungdomsfunda-
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ment, som kan komme ind i seniorrækkerne og have
trænet denne form for skydning tidligt.
Ambitionerne er store og alligevel inden for rækkevidde, da der er mange unge der er dygtige, og den
sociale ramme der skabes i NSA miljøet, ser ud til at
fastholde denne gruppe af unge.
”Til efteråret kommer tyskeren Frank Ridel og træner 3D til en samling, så vi forsøger at tilføre noget af
det, som de kan se lidt op til”, forklarer HC. ”Drømmen
er at tage en flok af de skytter, der virkelig brænder
for det, med til nogle af de 3D baner som der er i Norge eller Tyskland”, slutter HC.
Forbundsmødet 2015
I skrivende stund, hvor der har været forbundsmøde,
har NSA fået forbundets store opbakning og anerkendelse, det har været en lang kamp, at nå her til kan jeg
høre. Men det har båret frugt nu, så nu er det med at
komme videre og få noget godt ud af det fundament
der er skabt nu.
Jeg sidder med en god følelse, efter at have talt med
HC og Peter, det er et stort stykke arbejde, der er lagt
i Non Sight Archer delen, og ikke mindst med de mure
der har skullet brydes ned undervejs. Som fremtiden
ser ud for Non Sight skytterne, er den noget lysere og
det kan vi takke b.la. de klubber, der med stor ildhu,
har bevæget sig fra græsrødderne, til nu at vokse og
have slået rødder.
Dejligt at det lykkedes.
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■ Tekst: Jes Lysgaard

I disse tider med VM og udtagelses stævner, dukker
der hele tiden dette paradoks op. Nemlig, at når pointene tager over og bliver målet, så forsvinder glæden
ved skydningen og for mange bliver det en forpligtigelse, som kan være svær at hamle op med. Jeg har
skrevet en kort refleksion over sejren og forberedelsen og det værdimæssige fundament der er så vigtigt.
Mange skytter har stået side om side på skydelinjerne og ved skydepælene og hørt hinandens skuffelsesudbrud og undskyldninger for de skud, der ikke var
som forventede, og de samme skytter har oplevet sejrens rus og nederlagets skuffelse. Men det er en del
af det, det handler om. Det er noget af denne bølge af
sejr og nederlag der driver motivationen. Tænk, hvis
sejren var givet på forhånd, hvilken skam ville det ikke
være for drømmen. Men har man først smagt sejrens
sødme, er det let at lade sig beruse og blive fortabt i
rusen, men tro mig, sejren kan være som et narkotikum, der higer efter sig selv.

Derfor må man tøjle sejrens rus og finde balancen
mellem at stræbe efter sejren og glæden ved forberedelsen. Det er forberedelsen, der er det vigtige og
det det handler om. Sejren eller nederlaget er blot en
lille bølge, på toppen af det fundament der er glæden
i sig selv.
Sejren bliver dyr, hvis den opnås på bekostning af
glæden ved forberedelsen, for så nedbrydes hele det
fundament, som den skulle hvile på, og som et slot
der bliver bygget på en søjle af sand, bliver det svært
at holde balancen, når sandet skrider. Slottet styrter
ned og mister sin glans og værst af alt, den betydning
som det havde, da det hvilede på forberedelsen og
glæden. Drømmen om sejren forsvinder som dug i det
morgen våde græs, der varmes af solen og forsvinder i
en usynlig tåge. Når vi mister drømmen og den betydning sejren har, forsvinder motivationen. Buens glans
og magi falmer, når drømmen forsvinder og når slottet
braser sammen. Derfor må sejren ikke blive målet i sig
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selv, rusen må ikke være det efterstræbte. Her kommer ydmygheden og glæden ved modstanderens sejr
ind i billedet og hjælper med at holde fundamentet
stabilt.
Nederlaget og sejren er samme mønt. Det er to
dele, der er afhængige af hinanden, de lever kun i
kraft af hinanden. Men i vores kulturelle stræben efter det perfekte, skatter vi sejren højst. Vi hylder det
perfekte og sidestiller vinderen med det værdifulde.
Uanfægtet at vi glemmer, at vinderen kun kan vinde i
kraft af, at taberne, som vi så nedgørende kalder dem,
har løftet vinderen til skamlen. Set herfra er det taberne, der skulle hyldes af vinderen. Der kan kun være én
vinder i dette spil. Men det skifter. Og tillader vi denne
skiften, vil der blive mange vindere, som kan glædes
sammen, over at have oplevet det samme. Men vores
grådighed lader os sjældent give andre plads, hvilket
kan gøre det ensomt at betræde vinderens skammel.
Skuffelsen over den mistede sejr forsvinder gennem
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afstemningen af fremtidens drøm med virkelighedens
præstation. Men husk på, at alle de andre løber i samme retning som du og kun én kommer gennem nålens
øje, derfor må afstemningen også forholde sig til det
faktum at kun én kommer gennem.

”Hvad så”?
”Jeg tabte”
”Tillykke, du gav plads til en skytte, der i dette sekund var mere præcis end dig. Måske
næste gang? Hvis dit fundament er stærkt,
er det blot en krusning på toppen af bølgen”,
”og du kan både glædes ved den andens sejr,
og dit eget fundament. Og ikke mindst kan du
bevare drømmen om den kommende sejr”.
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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!
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.

NICE-TO-KNOW
FOTO: En af forbundets frivillige stævnefotografer
Leon K. Rasmussen, har desværre valgt at lukke for
sine fotoaktiviteter. Det er vi mange, der er kede af, da
der gennem tiden er kommet rigtig mange flotte billeder fra Leons kamera. Jeg vil herfra redaktørstolen,
takke for det store stykke arbejde Leon, til utallige

stævner, har ydet med sit kamera og for de mange af
hans billeder, vi gennem tiden har bragt her i bladet.
Held og lykke fremover Leon.
Jes Lysgaard Redaktør
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ETHAFOAM

®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

•
•
•
•
•
•

SUPER SLIDSTÆRKT
VANDTÆT - TÅLER AL SLAGS VEJR
NÆNSOM VED PILENE
NEMT AT ARBEJDE MED
ØKONOMISK
RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW. GRANBYFOAM.DK

Gimli-store.dk
- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter - sigtenåle - armbeskytter
- bueben - strengemåler - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks plunger - pilehylder - clicker - pilekogger - kisser - ansigter
bueopspænder - compoundbuer - nocker - træningsbånd peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv.

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk
Åbningstider: Onsdag kl. 17-20 og efter aftale (Indkørsel fra Ormslevvej 269).

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VENNER

DIFV

FORENINGEN FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE IDRÆTSLEDERE OG VENNER AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Bliv medlem af
Danmarks Idrætsforbunds Venner
og vær med til at opfylde foreningens formål:
Danmarks Idrætsforbunds Venner har til formål:
- at være forum for tidligere og nuværende idrætsledere, trænere, aktive, ansatte i
Danmarks Idrætsforbund samt venner af Danmarks Idræts Forbund.
- at samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om aktiviteter, der har et fælles sigte
på at skabe kontakt mellem tidligere og nuværende idrætsledere og udvikling af
Danmarks Idrætsforbunds idrætsledere.
- at bidrage til, at medlemmerne orienteres om den idrætslige udvikling i Danmark
og i udlandet.
Danmarks Idrætsforbunds Venner består af tidligere og nuværende idrætsledere
i Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbunds specialforbund
og foreninger under disse.
Danmarks Idrætsforbunds Venner optager også trænere, aktive og ansatte i Danmarks
Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbunds specialforbund og foreninger under disse.
Danmarks Idrætsforbunds Venner tilbyder desuden medlemsskab til Danmarks
Idrætsforbunds specialforbund og foreninger under disse samt til eksterne organisationer og firmaer, der ønsker at markere deres interesse for Danmarks Idrætsforbund
gennem et medlemsskab af Danmarks Idrætsforbunds Venner.
Sådanne medlemsskaber giver ret til at stemme på foreningens årsmøde med 1 stemme samt ret til deltagelse i foreningens aktiviteter for 1 person.
Danmarks Idrætsforbunds Venner arrangerer medlemstræf med socialt samvær,
idrætsfaglige foredrag og ture til store idrætsbegivenheder samt Idrætskonferencer i
samarbejde med de tilsvarende foreninger i Sverige, Norge og Finland.
Indmeldelsesskema kan rekvireres ved henvendelse til DIFV´s formand Mogens Jung,
mail: m-jung@mail.dk, eller det kan findes på www.difv.dk
Danmarks Idrætsforbunds Venner
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby
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NÆSTE NUMMER: VM SÆRUDGAVE
Næste nummer af Bueskydning udkommer i juli, som en VM særudgave.
Der kan ikke indsendes materiale til dette nummer.
Deadline til det næste ordinære blad, som på grund af VM særudgaven først udkommer
i september, er 10. august..
Artikler og indlæg kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

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. 6080 0391

NÆSTFORMAND

BEST.MEDLEM

dommer@bueskydningdanmark.dk

Morten Holm-Nielsen

Peter Bundsgaard

Tlf. 2929 7332

Tlf. 2895 4273

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

viceformand@bueskydningdanmark.dk

pbundsgaard@mail.dk

Erik Hjortebjerg
Tlf. 6618 8766

ØKONOMI

BEST.MEDLEM

ao@bueskydningdanmark.dk

Bente Nielsen

Jan Jager

Tlf. 2518 0916

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

