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INDHOLD
VM 1950

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
Kære alle skytter og bueskydnings interesserede
Dette nummer af Bueskydning handler om det kommende VM
i København. Det er en samling af artikler, der har været bragt
gennem de forgangne måneder, samt artikler om nogle af skytterne der deltager. Det er 65 år siden, at et sådant VM er blevet
afhold på dansk grund. I den første artikel er der lidt historie
fra det 14. VM, der blev afholdt i Danmark i 1950. Der er sket
meget gennem tiden, alligevel er glæden ved skydningen den
samme.
Jeg vil ønske alle skytter et godt VM, og på forbundets vegne
takke de mange frivillige, der gør det muligt at få dette kæmpe
store arrangement til at hænge sammen.
Og så vil jeg ønske jer alle en god sommer.
Næste nummer af Bueskydning bliver skubbet til september, i
september nummeret kan i læse mere, om hvordan det er gået
vores landshold til VM.
God læsning og god skydning
Jes Lysgaard, Redaktør
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»DET BLIVER DET BE
»ET VM LIKE NEVER
Margith Pelle VM 1950
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SIDE 7

EDSTE VM TIL DATO«
BEFORE«
■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Venligst lånt fra Rønne Bueskyttelaugs 60 års “jubilæumsskrift”.

Det øverste citat er fra Bueskydning nr. 4 1950 og
er udtalt af FITA´s daværende general sekretær Lars
Ekegren.
Det minder jo lidt om ”Et VM like never before”, som
Bueskydning Danmarks formand Rolf Lind har kaldt
det kommende VM.
65 år er gået siden sidst
Den 26. juli er det præcist 65 år siden, at et bueskydnings VM blev afholdt på Dansk jord. Dengang som
nu, var der mange dygtige skytter, der deltog for at
vinde det eftertragtede mesterskab. To gange har vi
haft en senior verdensmester, første gang var det Einar Tang-Holbæk der vandt VM i Stokholm i 1946, og i
1950 var herreholdet på det øverste podie også, og så
endelig Maja Jager forrige år. Det er egentlig ret godt
gået af et land med omkring 2500 skytter på landsplan, hvor kun en del af dem skyder med den olympiske recurve bue.
I 1950 var OL komiteen først ved at finde ud af, om
bueskydning skulle være en OL disciplin. Først i 1972
kom det på programmet – igen, da det i starten af OL
historien havde været på on off de første par gange.
Men blev taget af programmet. Derfor kæmper de danske recurve skytter i år, ikke bare om en VM medalje,

men også den prestige det er at kunne deltage i et OL.
Buerne, præcisionen og nye metoder
I 1950 fandtes den olympiske recurvebue, som vi kender fra skiveskydningen i dag, ikke. Det var primært
langbuer og barbuer som ikke havde noget sigte.
Nye buer og materialer tiltrak sig, dengang som
nu, en del opmærksomhed og amerikaneren Russ
Reynolds, der fik en 3. plads til VM i 1950, havde sine
moderne buer med, ”..som vakte beundring. Med ryggen af glasfiber, et mellemlag af elm eller en anden
egnet træsort og med bugen belagt med plastic, var
det ligefrem små vidundere af buemagerkunst – prisen
var også derefter: ca. 350,00 pr. stk.!!” (Bueskydning
nr. 8 august 1950)
Tiderne forandres og nu er det kun de olympiske
recurvebuer, med sigte og stabilisatorer og compoundbuerne der er at finde på banerne til et VM.
Pointene og præcisionen var ikke så højt dengang
som det er nu, men entusiasmen var lige så stor. Amerikanerne deltog kun, fordi de havde fået lov til at
placere sigtemærker på jorden. Så de kunne benytte
sigteteknikken, som stadig bruges af nogle langbueFortsættes på side 8
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Fortsat fra side 7
skytter, point of aim, hvor pilespidsen holdes på et bestemt punkt, alt efter afstanden der skydes på.
I historiens skær
Jeg har kigget lidt i de gamle forbundsblade fra 1950,
og fundet et klip på youtube fra indmarchen i 1950 og
nogle af skydningerne:
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-HaaHxBNI
Det er på mange måder spændende at se et sådant
stort stævne i historiens skær. Setuppet er større
nu, vildere, og mere prestigefyldt. Men når jeg ser de
gamle klip, hvor skytterne står på skydelinjen i deres
hvide tøj og kjoler for kvindernes vedkommende, i

Indmarch VM 1950

fuld koncentration, og slipper deres pile. Så bliver udviklingen og den nye præcision kogt sammen, til noget der ligner hinanden. Buens puls, koncentrationen
og glæden ved at stå ved skydelinjen er den samme.
Det kender ikke nogen alder, heldigvis for det.
FITA ,som WA hed tidligere, afholdte sin første kongres midt under træningen til VM i 1950, og ændrede reglerne for stævneafholdelse. Nu skulle der kun
stå én skytte ad gangen pr. skive. Som stævnearrangørerne skriver, så var det en streg i regningen. Men
det lykkedes alligevel at holde den fastsatte tidsplan.
Dengang var vejrguderne med stævnearrangørerne.
Der havde været voldsomme regn og tordenvejr op til
stævnet. Men alle stævnedagene blev afholdt i godt
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dansk sommervejr, med lidt vind men ingen regn. Det
må vi håbe lykkedes igen.
7 gange så mange deltagere i 2015
I 1950 var det danske hold stort, og de stillede op med
20 skytter, i alt var der ca. 100 skytter med, også her
er der sket en forandring. Antallet af skytter er 6 doblet, på de 65 år der er gået. Der deltager nu cirka 700
skytter fra hele verden.
Som udøvende skytte er der grund til at være stolt
over vores danske skytter, der for fleres vedkommende tegner verdens eliten. Det er toppen, der beskriver
en retning og skaber de drømme, som vi andre kan
plukke lidt af, når vi sender pilene mod målet. De frivil-

SIDE 9

lige var også dengang, som nu, en af de store årsager
til at et så stort arrangement kan løbe af stablen.
I 1950 lykkedes den nyligt blindtarms opererede
Hans Deutgen fra Sverige, at vinde VM for 4. gang i
træk, som artiklens forfatter, tilbage i 1950 skriver, så
mangler han superlativer for at beskrive dette kunststykke.
Vi kan håbe, at det lykkedes Maja Jager, at vinde
kvindernes recurve VM, og derved gøre nummeret efter anden gang i træk. Og måske lykkedes det at bringe holdet til OL.
Der krydses fingre herfra, for at hele holdet topper
til VM dagene, for når de gør det, så har Danmark nogle af verdens bedste skytter.

Det danske Herre guldhold, bestående af Arne Østergaard, Per Frederiksen og Einar Tang-Holbæk
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■ 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.
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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 stæv-
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ne, 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:
”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
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.”
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.
Fortsættes på side 12
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Christiansborg slotsplads til finaleskydningerne

Fortsat fra side 11
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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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
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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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■ Tekst: Jakob Wärme Hansen // Foto: DeanAlberga.com

PORTRÆT:

COMEBACK CARINA
SIGTER MOD VERDENSTOPPEN
Efter VM i 2013 havde bronzevinder Carina Rosenvinge Christiansen fået nok af bueskydning. Otte måneders pause blev det til, inden hun igen stod med en
bue i hånden. Nu gælder det om at blive en af verdens
bedste.
”En dag, jeg kom hjem fra arbejde, brød jeg helt
sammen. Det var en stressfølelse. Jeg var nået til et
punkt, hvor det hele var blevet lidt for meget for mig.
Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde brug for
en pause fra bueskydning,” siger Carina Rosenvinge
Christiansen.
Den nu 24-årige bueskytte begyndte karrieren som
blot 11-årig. Siden da har hun skudt mange tusinde
pile af sted mod centrum af skiven. Men den dag i januar 2014 kunne Carina Rosenvinge ikke mere.
Hun kunne mærke, at hun havde brug for en pause
fra bueskydning. En pause, hvor Carina Rosenvinge
kunne få lov at være et almindeligt menneske, der
bare tog på arbejde og gik hjem bagefter uden at skulle tænke på bueskydning og styrketræning.
”Det kom nok lidt som en overraskelse for de fleste.
Det var sværest at erkende det overfor mig selv, for
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jeg var glad for sporten. Derfor var det hårdt at skulle
erkende, at jeg var nået til et punkt, hvor jeg ikke kunne overskue det hele,” siger hun.
Forældrene støttede hende i at holde pause, ligesom de altid har støttet Carina Rosenvinge, når hun
gerne ville skyde.
I pausen arbejdede hun, var sammen med sin familie og venner. Hun slappede af og lavede de ting, hun
havde lyst til, uden at skulle tænke over, at hun burde
træne.
Fantastisk at være tilbage blandt verdens bedste
I august sidste år, efter otte måneder i buecølibat,
stod Carina Rosenvinge igen med en bue i hånden.
Igen træner hun fem til seks dage om ugen og alt fra
to timer efter en lang arbejdsdag til hele træningsdage, når hun har fri.
”Det er fantastisk at være tilbage. Det er helt vildt
hårdt, især når træning, arbejde og turneringer skal gå
op i en højere enhed. Men det er fedt, og det har helt
sikkert været hele den hårde vintertræning værd at
komme tilbage og få lov at præstere og være med på
den internationale bane igen,” siger hun.
Hvad motiverer dig?
”Det er at få lov til at stå blandt verdens bedste og
være en af verdens bedste. Når jeg ser tilbage på oplevelserne ved OL og VM i 2013, så skal jeg bare have
buen i hånden igen. Det er det fedeste at få lov til at
tage medaljer hjem til Danmark og være god til noget,” siger Carina Rosenvinge.
Nu er sigtekornet rettet ind mod VM i København,
hvor OL-billetter står øverst på ønskesedlen:
”Vi har nogle OL-billetter, som vi skal have vundet.
Det er det, som vi skal have vores fokus på. Hvis vi kan
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kvalificere os til OL i Rio i København, betyder det, at
vi har mere ro på frem mod OL i 2016. Hvis vi er sikre
på, at vi skal have skytter afsted, kan vi begynde at
optimere træningen frem mod OL,” siger hun.
Men Carina Rosenvinge drømmer også om medaljer
ved VM på hjemmebane:
”Jeg håber selvfølgelig på, at det går rigtig godt for
hele det danske hold. Forhåbentlig kan dame recurve
holdet forsvare, men måske også forbedre, den bronzemedalje vi vandt i 2013,” siger hun.
”Det vil jo være en helt sindssyg oplevelse at få lov
til at stå på Christiansborg Slotsplads og blive heppet
på af et hjemmebanepublikum, hvor størstedelen er
danskere. Det kunne være en oplevelse for livet. Det
tror jeg aldrig, vi kommer til at opleve noget i nærheden af igen.”
VM i bueskydning 2015 finder sted den 26. juli til
den 2. august i København. VM afvikles af Bueskydning Danmark, Sport Event Denmark, Københavns
Kommune og Wonderful Copenhagen.
Fortsættes på side 16
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Carina Rosenvinge
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FAKTA OM
VM I BUESKYDNING
2015
•

Afvikles i København fra den 26. juli til den 2. august

•

Finalerne skydes den 1.-2. august på Christiansborg Slotsplads

•

VM afvikles hvert andet år

•

Der forventes 500 skytter fra 75 lande

•

VM i København fungerer også som første kvalifikationsmulighed til
OL i Rio i 2016

•

Der skydes med to buetyper, compound (50m) og recurve (70 m)

•

Der skal uddeles følgende medaljer i begge buetyper: Individuel
skydning for herrer og damer, Hold (3 skytter) herrer og damer og
Mix hold (2 skytter)

•

VM i bueskydning 2015 afvikles af Bueskydning Danmark, Sport
Event Denmark, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen.

YDERLIG INFORMATION OM VM
Kontakt eventchef Mads Bang Aaen på +45 2897 7842
eller mba@archery2015.com
archerycopenhagen.com
facebook.com/archery2015
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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.
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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 finaleba-
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nen. Men det kræver en del tilladelser at få det til at
lykkes, fortæller Mads Bang Aaen:
”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
Fortsættes på side 20
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Finalebanen

Fortsat fra side 19
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.
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EVENTCHEFENS UGE TO DO-LISTE
•

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 …
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■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: DeanAlberga.com

GULDDRENGENE
PATRICK LAURSEN

STEPHAN HANSEN
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E TALER UD
MARTIN DAMSBO
”Det må du satme undskylde ”
starter Patrick sin mail til mig. Det var en hjertelig og
bramfri undskyldning for at svare et par dage for sent.
Og det er vist det, der kendetegner de tre compoundskytters måde at være sammen på. Det kan der kun
komme noget godt ud af.
Jeg har stillet Martin Damsbo, Patrick Laursen og
Stephan Hansen et par spørgsmål om deres skydning
og det at være sammen som et velsmurt hold.
På spørgsmålet om, hvad der har været den
bedste bueskydningsoplevelse, svarer de:
Patrick: Det må være, da jeg kom med til World cup
stage 2 i Antalya pga. af et afbud ugen inden afrejse
og så vinder jeg guld i både hold og individuelt.
Stephan: Det som har betydet mest, er svært at gøre
op. Men en ting, jeg har kunne huske i mange år, var da
jeg blev Sjællands mester for 9-10 år siden på shootoff, mod en der hedder Thomas Jensen. Han vandt
normalt altid, men det var første gang jeg slog ham.
Martin: Uhh svært at sige, der er efterhånden så mange forskellige oplevelser, igennem de 21 år jeg har
skudt. Men det må nok være, da jeg vandt World Cup
finalen i Paris 2013. Jeg havde i første match haft mit
livs sværeste match, mod min gode ven og holdkammerat Patrick Laursen. At skulle kæmpe en hel sæson
for at skulle mødes i første match, hvor min bedste
ven kunne sætte en stopper for min store drøm. Det
var noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet.
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GULDDRENGENE
TALER UD

Fortsat fra side 23
Det var en meget tæt match, som jeg var så heldig
at vinde, hvorefter jeg skød mig videre til guldfinalen,
som var mod Braden G fra USA. Det var 3. gang vi havde en match den sæson, og det blev en meget tæt
match, som endte i shoot off. Efter en hel sæson, og
efter mange tætte intense matcher skulle det hele afgøres med én pil tættest midten. Én pil afgjorde præmiepengene på 20.000 Swiss franc og ikke mindst titlen, som Worldcup Champion 2013. Det var virkelig en
turnering, der havde det hele, der blev spillet på hele
følelsesregistret. Glæden ved at vinde, men samtidig
respekten og nedtryktheden ved havde sendt Patrick
ud i første match.
Hvad gør, at i skyder så godt sammen?
Patrick: På herre compound holdet, er det der gør, at
vi fungerer rigtigt godt sammen, at vi kender hinanden så godt, at vi til eksempel ved hvordan vi hver
især reagerer, hvis skydningen til driller. Og vi taler
godt sammen og så er vi gode til at hjælpe hinanden.
Stephan: Jeg tror, at en af grundene til at sammenholdet er så godt, er fordi vi ikke har en Jantelov, som gør,
at vi føler os bedre end hinanden. Damsbo, Patrick og
jeg har et rigtig godt sammenhold, fordi vi også kan
ses udenfor bueskydning. Vi griller sammen og har
det rigtig hyggeligt, når vi er sammen.
Martin: Jeg tror, at vi har super god stemning, bl.a.
fordi vores kemi passer så godt sammen og at vi har
prøvet det så mange gange før. Det er “bare” endnu
et stævne, og vi skal gøre, som vi plejer. Sørge for at
hygge os og ikke lade os gå på af forbundets og mediernes pres. Vi har efterhånden skudt så mange stævner sammen og kendt hinanden i mange år, vi træner
sammen og ser hinanden udenfor skydebanen. Så vi
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er et hold, ikke kun på skydebanen. Vi kan sige, at en
skovl er en skovl, uden at være bange for at de andre
bære nag.

Hvad er jeres forventninger til det kommende VM?

Hvad gør dig mest glad, når du skyder med bue?

Stephan: Mine forventninger er, at VMét forhåbentlig
lever op til sloganet “like never before”. Jeg håber, vi
får gode skydninger og gør alt vi kan. Jeg håber, at
kunne holde planen og fokus, så jeg kan lave et godt
resultat.

Patrick : Når grupperingerne sidder der hvor de skal
og skydningen bare kører.
Stephan: Det der gør mig mest glad ved bueskydningen, er, når jeg finder lige det, der skal til, for at blive
lidt bedre. Men også bare det at skyde og træne er
bare perfekt.
Martin: God musik, høj solskin og buen i hånden, så
kan man ikke ønske sig mere en god sommerdag:-).
Jeg nyder, at bueskydningen er noget, hvor man altid
kan arbejde med sig selv. Der er altid en lille teknik,
man kan arbejde efter at perfektionere, ligesom med
alt vores grej, der er altid et sted, vi kan fintune det
bedre.
Hvem er du mest spændt på, at skulle dyste imod
til VM?
Patrick: Det er simpelthen dem alle sammen. Alle
skytter ligger så ekstremt tæt, og det gør det bare
spændende.
Stephan: Der er ikke rigtig nogen, jeg er spændt på
at dyste mod. Jeg er som regel ligeglad med, hvem jeg
skyder mod. Jeg skal gøre mit bedste, lige meget hvad.
Men jeg glæder mig til at se alle de dejlige mennesker,
jeg har lært at kende fra hele verden.
Martin: Ikke nogen bestemt skytte, jeg ser frem til at
skule se alle vores venner fra hele verden på dansk
jord.

Patrick: Forventninger til VM er at komme i top 3 i
holdskydningen og top 10 individuelt.

Martin: Mine forventninger er ikke spor anderledes,
end de altid er, når vi skyder konkurrence. Hvad enten
det er hjemme i Danmark eller VM, EM eller World Cup,
så er forventningerne og håbet en top placering, helst
både individuelt og med vores super Hold (Stephan,
Patrick).

Jeg takker for at have fået lov til at bryde ind i træningen og de daglige rutiner. Jeg vil ønske jer held og
lykke, både i de individuelle skydninger og med jeres
fantastiske hold.
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■ Tekst: Jakob Wärme Hansen // Foto: DeanAlberga.com

PORTRÆT:

VERDENSMESTEREN
GÅR EFTER GULD
PÅ HJEMMEBANE
To millimeter. Selvom det ikke synes af meget, var det
en verden til forskel, da Maja Jager skød sin sidste og
afgørende pil ved VM i 2013. To millimeter var pilen
tættere på centrum end den kinesiske modstanders.
To millimeter sikrede danske Maja fra Nørre Broby
verdensmesterskabet i OL disciplinen recurve. Nu går
hun efter guld på hjemmebane i København.
”Det var helt fantastisk at blive verdensmester. Det
kom som en overraskelse. Jeg vidste godt, at det kunne lykkes, men jeg havde på ingen måde forventet
det. Det er helt sikkert en af de største oplevelser og
øjeblikke i mit liv,” siger Maja Jager.
Efternavnet og titlen som verdensmester lægger
op til ordspil som jagermeister, og at hun jager den
næste VM-titel på hjemmebane i København fra den
26. juli til den 2. august.
Forventningerne fra omverdenen er også klart
svøbt i guld. Hovedpersonen selv er ikke afvisende for
mere metal, men understreger, at det handler om meget mere end hendes egen præstation.
”Jeg går efter en guldmedalje. Men konkurrencen er
utrolig skarp, så det er ikke noget, jeg forventer. Men
man kan altid håbe. Først og fremmest handler det om
at få formkurven til at passe, så jeg topper i København. Hvis vi fortsætter det, vi har gang i nu, så kan
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jeg godt lægge mig i en position, hvor det kunne gå
hen og blive sjovt,” siger Maja Jager
Den regerende verdensmester forklarer, at alle buekyndige ved, at det ikke betyder noget, at hun vandt
VM for to år siden, da VM-feltet består af utrolig stærke skytter.
”I bueskydning kan jeg jo kun gøre mit og skyde
mine skud. Jeg kan ikke påvirke mine modstanderes
skydning. De andre kan også gå hen og skyde godt.
Jeg kan skyde mit livs resultat, men hvis alle andre
skyder mere, så er det ikke meget værd. Det er svært
at forvente noget resultatmæssigt i bueskydning, fordi det er så tæt, og der er så mange ting, som spiller
ind. Det hele afhænger af, hvad mine modstandere
skyder,” siger Maja Jager.
DRØMMER OM EN OL-BILLET
For to år siden pakkede Maja Jager bue og pil og flyttede til bueskydningens hjemland Korea, hvor alle
kender til sporten, og TV sender fra selv de mindste
turneringer.

Målet med at tage om på den anden side af jorden
og fokusere 100 procent på bueskydning er, at hun
skal opnå sit potentiale, som hun siger.
Det kunne meget vel være en billet til OL i Rio 2016.
For til VM i København er det ikke kun medaljer, der er
på højkant. Det er samtidig første mulighed for verdens bedste bueskytter for at sikre sig en billet til OL
i Rio næste år.
”Det bliver lidt ekstra spændende, at man kan kvalificere sig til OL i Rio. Det er ikke bare en turnering som
alle andre. Det har større konsekvenser. Det bliver rigtig spændende at se, om både jeg, men også holdet,
kan kvalificere os til OL i Rio,” siger Maja Jager.
”Det afhænger igen af, hvad alle de andre skyder.
Men det bliver spændende at se, hvor meget de har
at byde ind med, og om vi kan gøre os gældende. Det
håber jeg selvfølgelig meget. Vi vil gøre alt, hvad vi
kan, for at kvalificere os til OL,” siger hun.
”OL er klart det største. Så jeg drømmer om en
OL-medalje på et tidspunkt,” siger hun.
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GLÆDER SIG TIL VM OG LEVERPOSTEJ
På en typisk dag i Korea træner Maja Jager i et par timer, inden skoledagen begynder klokken 11. I skolen
terper hun koreanske gloser, inden der er eftermiddagstræning og aftentræning. Weekender går også
med træning. Én enkelt buefridag om ugen er, hvad
det bliver til – men dér slutter skoledagen også først
klokken 20.
Hun har det godt derovre, men det er ikke uden afsavn:
”Familie og venner er langt væk. Dem savner jeg
rigtig meget. Og så noget så simpelt som rugbrød og
leverpostej. Jeg savner det. Og så savner jeg at kunne
formulere mig, så folk forstår, hvad jeg rigtig mener.
Jeg kan føre samtaler om dagligdags situationer. Men
jeg vil gerne kunne formulere mig tydeligere og mere
nuanceret. Det kan jeg ikke på koreansk endnu,” siger
Maja Jager.
Hun ser frem til komme hjem og skyde VM på dansk
jord, som hun forventer, bliver en fantastisk oplevelse:
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”Det jeg glæder mig mest til ved VM på hjemmebane i København er at få lov til at skyde. Jeg glæder mig
til alle turneringer, men jeg glæder mig til at komme
hjem og mærke den gode stemning, som jeg er sikker
på, at der bliver. Så vidt jeg har hørt, så bliver det et
fantastisk setup i København. Det ser jeg frem til at
være en del af,” siger Maja Jager.
Bliver du aldrig træt af bueskydning?
”Nej. Drømmen er større. Jeg står og arbejder med en
masse ting, som jeg mærker forbedringer i. Det er hele
tiden små skridt på vejen. Jeg kan mærke en personlig
udvikling, som jeg også synes, at rigtig spændende,”
siger hun.
”Selvfølgelig er der nogle gange, hvor jeg hellere vil
ligge på sofaen og se fjernsyn. Men det bliver man jo
ikke verdensmester af.”
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■ Tekst: Jakob Wärme Hansen // Foto: LKR foto

PORTRÆT:

MR. FAIR PLAY:
MARTIN DAMSBO
For to år siden skød Mr. Fair Play sig ind i hjertet på
alle buefans i verden Portræt af Martin Damsbo.
Han er regerende verdensmester i compound for
hold og har vundet guld og sølv med holdet i årets
to første World Cups. Martin Damsbo ikke bare skyder
ligeså godt som Robin Hood – hans handlinger er også
ligeså noble.
Det er præcis to år siden. Men episoden, der gik verden rundt, står stadig klart i erindringen hos verdensmester i compound hold Martin Damsbo.
Det er anden afdeling af World Cuppen, som skydes
i Antalya i Tyrkiet. Præcis dér, hvor Damsbo i sidste
weekend vandt sølv. Han er i gang med opvarmningen
forud for bronzekampen mod amerikaneren Braden
Gellenthien
Om lidt skal Damsbo og Gellenthien ud i en direkte
duel om medaljen, men så opdager amerikaneren, at
hans bue er gået i stykker. Han Begynder at reparere på sin bue, men uden held. Reservebuen ligger på
hotellet ti minutter væk, men den er ikke samlet, så
alt udstyret skulle først flyttes over på den nye bue,
inden han kunne skyde den til. Presset er maksimalt
på amerikaneren med kort tid tilbage inden bronzekampen begynder.
”Så tilbød jeg ham at tage min backupbue. Skyd med
den, så kan du altid se, om du hellere vil skyde med
den anden, når den kommer?”
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Som det mest naturlige i verden tilbyder Martin
Damsbo sin direkte modstander sin reservebue, så
han kan forberede sig til bronzekampen. Braden Gellenthien takker ja, skyder godt med Damsbos bue og
går ind til bronzekampen med sin danske modstanders bue i hænderne.
Sker der noget med Martin Damsbo egen bue er slaget tabt. Reservebuen er nu på amerikanske hænder.
”Min holdleder kom hen og spurgte, om jeg var sikker. Det er jo en konkurrent, og vi skyder om World
Cup-point. Uden en bue til Braden havde jeg vundet
kampen. Men hvis vi ikke giver ham buen, så har vi
ikke nogen match. Og hvis han kan slå mig med min
egen bue, så har han måske også fortjent at vinde”
siger Martin Damsbo her to år efter.
”For mit vedkommende var det slet ikke et spørgsmål.”
Martin Damsbo vandt bronzekampen mod Braden
Gellenthien. Og den gode gerning blev bemærket af
den Internationale Fair Play Komite, som belønnede
Damsbo med årets Fair Play trofæ.
VM på hjemmebane en udfordring
Om mindre end to måneder skal Martin Damsbo
sammen med resten af det danske landshold og verdens bedste bueskytter skyde om nye VM-medaljer
på hjemmebane i København.

Men at VM i år kommer til at foregå i på Christiansborg Slotsplads i hjertet af København foran en forhåbentlig masse danskere på tilskuerpladserne, er ikke
ensbetydende positivt, fortæller Damsbo.
”Vi lukker os ind i den der berømte lille boks. For
at bruge et Wozniacki-udtryk, så skyder vi én pil ad
gangen. Vi skyder vores eget. Ofte registrerer vi ikke,
hvad der sker lige ved siden af os,” siger han.
”Hvis man er i sin zone, så opdager man ikke tilskuerne. Men hvis man ikke er i zonen, så kan det godt
gå hen og blive et forstyrrende element, specielt på
hjemmebane, hvor der pludselig er venner og familie,”
siger Martin Damsbo.
”Når du er i Korea eller et eller andet sted, så kender
du ikke nogen, og du kan ikke forstå, hvad de siger. Så
kan du endnu mere lukke dig inde i dig selv. Så det bliver helt sikkert en udfordring for os, når vi skal skyde
i København. Lige pudselig er du ikke så langt væk fra
hverdagen,” siger han.
”Personligt havde jeg foretrukket, at VM ikke var på
hjemmebane. Det er fedt med opbakningen, men det
kan også risikere at blive et forstyrrende element,” siger han.
Men selvom Martin Damsbo hellere ville skyde i
et land, hvor han ikke forstår sproget, så er det dog
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ikke helt uden forventningens glæde, at han spænder
buen til VM i København:
”Det bliver spændende. Det bliver noget andet og
et kanon stort setup. Mottoet for VM er ’Like never
before’, og det ser ud til, at det også bliver det. Det bliver virkelig stort, både kvalifikationsbanen og finalebanen på Christiansborg Slotsplads. Det ser suverænt
godt ud. Og deltagermæssigt bliver det også et af de
største VM’er nogensinde.”
Går efter en podieplads
Optakten til VM har indtil videre været en dans på roser for Martin Damsbo og resten af det danske compound hold. Med guld og sølv for holdet i de to første afdelinger af World Cuppen i Shanghai og Antalya
begynder forventningerne til en dansk VM-medalje at
stige. Men han garanterer ingenting:
”Hver eneste gang vi stiller os ud og skyder, så går
vi efter at vinde. Vi går også efter en podieplads til
VM. Og specielt os compound-skytter, vi har en rimelig
god track record. Hvis vi ikke når podiet, så er det ikke
gået, som vi gerne ville,” siger Martin Damsbo.
”Men når det så er sagt, så er der så mange små
elementer, der kan spille ind. Maja (Jager, red.) blev
verdensmester med en My af en millimeter. Der ska
så lidt til. Det er ikke altid i vores egne hænder, om vi
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vinder eller taber. Men målet er altid en podieplads,”
siger han.
Martin Damsbo kommer til København som regerende verdensmester for hold sammen med Stephan
Hansen og Patrick Laursen. Men det er ikke noget,
som tynger ham.
”Min egen følelse er, at der ikke er noget ekstra pres.
Det er to år siden, og bueskydning kan skifte fra dag til
dag mellem, hvem der er på toppen og hvem der ikke
er på toppen. Vi vil da gerne forsvare VM-titlen, men
vi kommer ikke sovende til den. Hver eneste match er
en ny match. Vi går altid efter at vinde, så vi har altid
det pres på os alligevel” siger han.
”Jeg mangler stadig min VM-medalje individuelt. Jeg
har en bronze fra VM i 2007, men jeg vil gerne have
skiftet den ud til noget lidt bedre. Det er helt sikkert
mit mål og min drøm. Bronzemedaljen skal opgraderes. Alle skytter fra alle lande er så godt forberedt
som overhovedet muligt. Så det kommer an på dagen,
hvem der vinder,” siger han.
Danske Spil har offentliggjort denne lille film på Facebook med Martin Damsbo https://www.facebook.
com/pages/Tipsmidler/333468610115467?fref=n
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PRESSEMEDDELELSE

VM i bueskydning 2015 i Danmark kommer nu i fint
selskab med andre store sportsevents som Australian Open og VM i fodbold. Det sker efter KIA Danmark
og VM i bueskydning 2015 har indgået et samarbejde
omkring verdensmesterskaberne i København næste
år.
Der bliver stil over feltet, når der er VM i bueskydning i
Danmark den 26. juli til 2. august 2015. Verdens bedste bueskytter og medlemmer af det internationale
bueskydningsforbund kommer nemlig til at køre i KIA,
når de skal transporteres rundt i København.
”KIA har længe været en god samarbejdspartner hos
det internationale bueskydningsforbund. At KIA Danmark nu også vælger at bakke op om næste års VM i
Danmark, er vi rigtig glade og stolte over. Denne opbakning er med til at sikre, at vores atleter og gæster
næste år bliver godt kørende, ligesom KIAs involvering sender et stærkt signal om, hvor stor en event vi
kan se frem til i København næste år,” siger Rolf Lind,
formand i Bueskydning Danmark.
KIA kommer til både at køre til de indledende runder
af VM i bueskydning i Sundby Idrætspark den 26.-31.

juli samt til finalearenaen på Christiansborg Slotsplads den 1.-2. august.
KIA international har i mange år været sponsor og
partner for det internationale bueforbund, World Archery. Udover at VM i bueskydning er KIA også sponsor for blandt andet Australian Open i tennis, ligesom
bilproducenten er FIFA’s officielle bilpartner.
”KIA Motors Corporation har samarbejdet med det
internationale bueskydningsforbund siden 2006. I
2015 er Danmark så heldige at være værtsnation for
verdensmesterskaberne i bueskydning. Og fra KIA Import Danmarks side ønsker vi naturligvis at støtte op
omkring det internationale sponsorat og sporten, da
vi hos KIA kan identificere os med de helt væsentlige punkter i sportsgrenen såsom teknisk præcision
og fokus på kvalitet,” siger Marketing Direktør Rasmus
Aagaard fra KIA Danmark.
Sidste år blev KIA kåret til ‘International Car of the
Year’ med modellen ’Optima’, som netop er lanceret i
Danmark.
Kia
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■ Tekst: Kenn Romme

BREDDEN TIL VM 2015

VM i bueskydning 2015, er andet og meget mere end
kampen om medaljer og OL-pladser. Imens store dele
af Bueskydning Danmarks organisation arbejder på at
skabe et event, som aldrig er set magen til, ligger der
opgaver på mit bord, som handler om at udnytte opmærksomheden, som bueskydningen automatisk vil
få i forbindelse med VM.
Lad mig sige med det samme, når det handler om
at udnytte VM til at få flere medlemmer, er det helt
klart klubberne, som har den største opgave. Og det er
klubberne, som skal løfte det tunge læs. Jeg prøver at
sætte gang i tiltag, som kan understøtte udviklingen
og være med til at få endnu flere til at søge imod bueskydning som deres nye spændende idræt.
Det er forskelligt hvor meget de forskellige klubber,
rundt om i landet, vil gøre ud af at bruge VM som løftestang til udvikling - og det er helt ok. Det vigtigste
er, at man har gjort sig nogle velovervejede tanker, om
hvad man vil og har forberedt sig godt.
Kom og prøv skydning
Under selve VM stævnet, arrangeres der ”kom og
prøve skydning”. Dette arrangeres i samarbejde med
Lyngby Bueskyttelaug, som har rigtig gode erfaringer
med at afvikle denne slags events. Både ved kvalifikationsskydning i Sundby Idrætspark, og ved finaleskydningen på Christiansborg slotsplads kan alle in-

teresserede prøve kræfter med bueskydning. Højbro
Plads, som støder umiddelbart op til Christiansborg, er
booket til stedet for dette, og vi forventer, at rigtig
mange forbipasserende vil udnytte denne mulighed
for at få lidt mere info om bueskydning.
Skolernes VM i Bueskydning
Da Københavns Kommune er medarrangør på VM
2015, har kommunen også en interesse i at udnytte
eventen til mere end blot et arrangement i kalenderen. I et samarbejde imellem Bueskydning Danmark,
Københavns Kommune, Kultur Metropol Øresund og
Københavns Bueskyttelaug afvikles skolernes VM i
bueskydning for 5+6. klasser. Skolernes VM afvikles
i et forløb over september/oktober måned, og forventes at blive besøgt af godt 200 skoleelever.
Rollespil og bueskydning
Det ligger måske ikke ligefor, men koblingen imellem foreninger med forskellige baggrunde har nogle
enormt spændende vinkler, som kan være med til at
udvikle vores grundlag for at drive bueklubber. Rollespilsforeninger i Københavns Kommune modtager i
juni måned en invitation til samarbejde med Bueskyd-
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ning Danmark. Hos rollespilsforeninger spiller bueskydning lige nu en lille rolle, men det kunne sagtens
tænkes, at vores idræt kunne udnytte det potentiale,
som både spillefilm, tv-serier og rollespil skaber. I dette projekt handler det om, at tænke lidt ud over de
traditionelle tilgange vi har til vores idræt, og kigge på
muligheder for at dyrke bueskydning på et andet plan.
Buernes Dag
Konceptet som stoppede i 2007 genoptages i forbindelse med VM 2015. Nyt PR materiale produceres til
brug i foreningerne som med Buernes Dag, kan byde
velkommen til et lokalt event arrangeret over hele landet. Buernes Dag er i princippet et åbent hus arrangement, understøttet af Bueskydning Danmark. Klubberne har alle modtaget information om dette tiltag i
juni måned.

1-2-Træner Bueskydning
Mange foreninger har en udfordring på træner-siden og mangler konkret trænere til at tage imod nye
medlemmer. Bueskydning Danmark trænerkursus,
1-2-Træner Bueskydning er et kort 8 timers kursus,
som sigter imod den nye træner eller forældrene som
gerne vil hjælpe til. Med 1-2-Træner Bueskydning, får
klubben nye trænere med en grundlæggende viden
om bueskydning og basic skills, og som dermed bliver
klædt på til at tage imod alle de nye medlemmer som
gerne vil prøve vores sport. Der er ingen grund til at
det er klubbens rutinerede trænere, som er dem der
tager imod nye. Klæd jeres forældre, eller skytter på
til at tage den første bølge, og snak igennem hvordan I skaber den gode og sjove oplevelse for dem som
kommer og prøver kræfter med bue & pil.
1-2-Træner Bueskydning arrangeres 15. august
2015 i Randers & 6. september 2015 i Lyngby.

Bueskydning Danmark | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | T: 43 26 27 28 | info@bueskydningdanmark.dk
www.bueskydningdanmark.dk

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
(Indkørsel fra Ormslevvej 269).
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1 MÅNED TIL VM I BUESKYDNING: STÆ
2

6

3

7

4

8

1) Maja Jager
2) Patrick Laursen
3) Jonathan Ipsen
4) ) Sara Sönnichsen

5) Tanja Jensen
6) Johan Weiss
7) Erika Anear
8) Carina Rosenvinge
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9

TÆRKESTE TRUP NOGENSINDE
10

11

12

9) Martin Damsbo
10) Casper Lauritsen
11) Natasja Bech
12) Stephan Hansen
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■ Tekst: Jakob Wärme Hansen // Foto: DeanAlberga.com og Kaj Frandsen foto
Landstræner Niels Dall er ikke i tvivl om de danske
bueskytters kvaliteter forud for sommerens VM i København. Han kalder 12-truppen for den stærkeste
nogensinde og sigter på OL-kvalifikation.
Når verdens bedste bueskytter samles i hjertet af
København til en kamp om VM-medaljer den 26. juli til
den 2. august, bliver det med et særdeles stærkt hold
danske skytter.
Det er buelandstræner Niels Dalls vurdering om de
12 skytter, som skal forsvare de danske farver:
”Den 12-mands trup, som er udtaget til VM i København er den stærkeste nogensinde. Alle skytterne har
arbejdet enormt hårdt og fokuseret frem mod VM,” siger landstræner Niels Dall.

”Det er et meget ungt hold. Og det fortæller noget
om, hvor stort potentialet er både for dette VM, men
også for fremtiden. Jeg er meget optimistisk forud for
VM i København,” siger han.
De sidste skytter, som blev udtaget, var de tre dame
recurve skytter: Maja Jager, forsvarende verdensmester individuelt og bronzevinder i hold samt nyslået
sølvvinder ved European Games, Carina Rosenvinge,
OL-deltager i London og en del af bronzeholdet fra
2013 og debutant til et seniormesterskab, Natasja
Bech.
”Alle tre er inde i en rigtig god udvikling. Alt peger
på, at de topper deres formkurve til VM til sommer. Jeg
har stor tiltro på, at de leverer et højt niveau til VM,”
siger Niels Dall.
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DET KOMPLETTE
DANSKE VM-HOLD
SER SÅLEDES UD:
DAME RECURVE
Maja Jager, Broby
Carina Rosenvinge, Aarhus
Natasja Bech, Esbjerg
HERRE RECURVE
Casper Lauridsen, Hillerød
Jonathan Ipsen, Køge
Johan Weiss, Randers
DAME COMPOUND
Erika Anear, TIK
Sarah Sönnichsen, TIK
Tanja Jensen, TIK
HERRE COMPOUND
Stephan Hansen, Nykøbing
Patrick Laursen, Midtfyns
Martin Damsbo, TIK

”Netop Maja, Carina og Natasja har udmærket sig
ved at være stærke mentalt sammen. Det er enormt
vigtigt ved et VM på hjemmebane, hvor der hurtigt
kan komme ekstra pres på de danske skytter,” siger
han.
”Vores erklærede mål sammen med Team Danmark
er, at vi vil i top 8 med dame recurve holdet og dermed
kvalificere os til OL i Rio. Det er meget vigtigt for os.
Og med det niveau, som de her tre piger har skudt på
indtil videre i år, så er det absolut realistisk, at vi kan
blande os i toppen. Det tegner rigtig godt,” siger han.
Med i VM-truppen er også de regerende verdensmestre i herre compound for hold Martin Damsbo, Stephan Hansen og Patrick Laursen. Og landstræneren er
klar til at tale om målsætninger:

”Det er et af verdens absolut stærkeste hold. Se
bare på deres meritter de sidste to til tre år. De er
regerende verdensmestre, og det er vores klare målsætning, at de går efter en medalje til VM i København. Så må vi se, hvilken karat den bliver af,” siger
Niels Dall.
VM i København skydes den 26. juli til den 2. august
og afvikles sammen med Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen og Københavns kommune. De indledende skydninger finder sted på Sundby Idrætspark,
hvor VM-deltagerne for første gang har mulighed for
at kvalificere sig til OL i Rio. VM-finalerne skydes på
Christiansborg Slotsplads og vises direkte på TV 2.
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World Archery Championships
Copenhagen - Denmark
26. July - 2. August, 2015
























































 






















































BUESKYDNING // JULI // 2015

NÆSTE NUMMER:
Næste nummer af Bueskydning. Deadline 10. august 2015 kl. 12.00
Her kan du bl.a. læse om:
• Efter VM
• Bueskydnings bueugen
• Splejsning af træpile
• Stumpshooting

BUESKYDNING DANMARKS
BESTYRELSE
FORMAND

BREDDEANSVARLIG

UDVALG

Rolf Lind

Hans Lassen

DOMMERUDVALGSFORMAND

Tlf. 4352 5592

Tlf. 2460 9476

Jane Sigil

formand@bueskydningdanmark.dk

bredde@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 6080 0391

NÆSTFORMAND

BEST.MEDLEM

Morten Holm-Nielsen

Sanne Rahbek

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Tlf. 2929 7332

Tlf. 3060 3509

Erik Hjortebjerg

viceformand@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 6618 8766

ØKONOMI

BEST.MEDLEM

Bente Nielsen

Jan Jager

LOVUDVALGSFORMAND

Tlf. 2518 0916

Tlf. 2167 2197

Flemming Skjoldborg

finans@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 8991 2010

ELITEANSVARLIG

BEST.MEDLEM

Klaus Lykkebæk

Bjarne Strandby

Tlf. 2518 0306

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586

elite@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

dommer@bueskydningdanmark.dk

ao@bueskydningdanmark.dk

lov@bueskydningdanmark
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