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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

Jeg er 48 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 i 3 år og 
nyder at gå på jagt med min 
bue. For to år siden udgav jeg 
bogen ”Skydning med langbue, 
mentaltræning og refleksioner 
over livet”. 
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Hold da op en masse der er sket i løbet af sommeren. OL i Rio, 
Ungdoms-EM i Bukarest, i skrivende stund afvikles udendørs 
DM i skive for både ungdom og senior, EBHC (European Bow 
hunter Championships) som jo ikke er en del af WA, men ikke de-
sto mindre blev vores danske 3D landsholdsskytte Jozcef Csikos 
vinder. Læs bl.a. Jozsfe´s artikel i bladet. Ud over det har der væ-
ret DM Master i Lyngby og ikke at forglemme Nordisk Ungdoms 
mesterskab (NUM) læs artiklen inden i bladet. Over hele landet 
har der været lavet arrangementer og et utal af stævner, som 
de mange frivillige i foreningerne kan tage kreditten for, bliver 
gennemført.

Desværre havde vi ikke skytter med til OL, men det var alli-
gevel spændende at følge de mange skydninger der blev vist i 
tv. Den blot 18-årige Danske Tonganer Arne Jensen, deltog i OL, 
og for de mange skytter der kender ham fra hans træning i bl.a. 
Køge, var det lidt, som at vi var med. 

I starten af september afholdes EM i 3D skydning i Slovenien 
og 3D landsholdet er stærkere end nogensinde, se holdet inden 
i bladet. 

Til de lidt mere nationale artikler, så beretter Dennis Bager i 
et interview om sin lange karriere på toppen af Dansk bueskyd-
ning. 

Temasiderne har været i frivillighedens navn i det meste af 
foråret, og vi fortsætter med portrætter af nogle af de mange 
frivillige, der får forbundet til at fungere.

Da udendørs DM for ungdom, senior og master er blevet af-
holdt efter deadlinen til dette nummer, kommer der først noget 
om disse stævner i næste nummer. Da der ikke er kommet ind-
læg til buejagt afsnittet, vil dette afsnit kun dukke op fremover 
i den grad, at der kommer indlæg. 

God læsning og godt at være tilbage efter en lang sommer. 
Jes Lysgaard , Redaktør

LEDER
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■ Foto: Andreas Aae

SKIVESKYDNING
Invitationer til skiveskydningsstævner kan ses på linket her, til forbundets aktivitetskalender:
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/
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SKIVESKYDNING

NUM
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Jeg har flere gange haft den store fornøjelse, at tale 
med Dennis Bager fra Arcus i Odense. Dennis har en 
udstråling af troværdighed, og har en bunke historier 
at dele ud af. Derfor spurgte jeg fornylig Dennis, om 
han havde lyst til at snakke med mig, om sig selv, bue-
skydning og de eventyr han har været på. 

Introduktionen til bueskydning

Dennis blev pga. moderens frygt sendt til bueskyd-
ning. Søsteren havde nemlig ramt ham i låret med 
en pil, og deres mor mente derfor, at det var bedst at 
de lærte at skyde med bue inden det gik rigtig galt. 
Dennis blev medlem Broby bueskytteklub. ”Hun (sø-
steren red.) skød et par år, jeg holdt ved” fortæller 
Dennis.  

Broby har, foruden Dennis, fostret en del gode skyt-
ter her iblandt Martin Damsbo, Maja jager, Torben 
Johannesen, Michael Damsbo mfl. 

Værdier og familien

”Jobbet som lærer støtter bueskydningen, så arbejdet 
med buen ikke bliver for ensporet, samtidig med at 
mine livsværdier gemmer sig i både arbejdet og bue-
skydningen” forklarer Dennis og fortsætter,  ”jeg hol-
der både af arbejdet, familien og bueskydningen, på 
den måde kan jeg bruge det sådan, at jeg ikke kun har 
en hest at satse på, så bliver det ikke farligt at fejle”. 

Dennis beskriver også, hvordan det kan være svært 
at bevare motivationen alle steder. Han uddyber og 
fortæller, at det er en balancegang og ofte et dilem-
ma, da der jo også skal penge ind, og bueskydningen 
er en stor udgiftspost. Birgitte ved, at hun ikke kan få 

INTERVIEW MED DENNIS BAGER 

■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Dennis Bager

DENNIS BAGER FAKTA

■■ Alder: 45 år
■■ Startede med buen efter at være blevet 
ramt med en pil i låret

■■ Har været 4 årtier på toppen i dansk bue-
skydning, og har deltaget i VM i 4 årtier. 

■■ Nuværende klub: Arcus, Odense
■■ Uddannelse:  
Export ingeniør fra Ålborg Univer sitet

■■ Har med hustruen Birgitte 3 børn, to drenge 
og en pige på hhv. 14, 16 og næsten 18 år

■■ Dennis og Birgitte har været gift i snart 20 
år. Birgitte har skudt lidt med bue, men fore-
trækker at spiller trækbasun i bl.a. Odense 
politi orkester. Birgitte har boet i Afrika i 3 
år som lille. Derfra har hun, som Dennis, en 
udtalt eventyrlyst.  

■■ Dennis har bl.a. arbejdet deltids som høj-
skolelærer i dansk og matematik. Her kunne 
han udnytte evnen, til at møde mennesker 
der hvor de er.  

■■ Værdierne der adskiller Dennis fra mange 
andre, er, at han helt ind til benet mener, at 
alle mennesker har en plads og værdi, og in-
gen skal skubbes ud. Disse værdier går igen, 
når arbejdet som coach og træner udføres.  

■■ Dennis har gennem tiden sat en del rekor-
den med buen 

■■ Dennis er igen i år på Bruttolandsholdet. 
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ham væk fra bueskydningen, da det betyder meget 
for ham.  Jeg forstå på Dennis, at der fra hustruens 
side en stor respekt for bueskydningsvalget.

Heldigvis har to af børnene fundet interesse for 
bueskydningen, og det er godt at dele det sammen 
med dem. ”Så har de mig på fuld tid, og de lytter til 
mig, når vi træner” smiler Dennis, ”Jeg tror, at de ved, 
at jeg ved, hvad det er, jeg gør”. 

Bedste oplevelse med buen

”Da jeg var 13-14 år gammel, et par år efter at jeg star-
tede med buen som 11-årig, var jeg til et elite stævne, 
det er mere end 30 år siden”, siger Dennis og holder 
en kort tænkepause.  ”Det var i Odense og jeg skød 
på 50 meter, hvor jeg fandt et flow med 4 - 5 pile. Jeg 
husker alt, fuglene, lyset, det hele”, ”den følelse sid-
der dybt i mig, og jeg tager den frem, når jeg mangler 
motivation, eller hvis jeg skal finde, den der følelse 
hvor det ikke handler om point”. Dennis fortsætter og 
fortæller, at han ikke husker, hvem der vandt stævnet. 
Men den intense oplevelse der opstod, har han ofte 
brugt, også i undervisningssammenhænge, så skyt-
terne kan øve sig i at finde den rigtige stemning. 

1986 International debut

Barcelona 1992

Fortsættes på side 10
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I samme åndedrag, beskriver Dennis, at det bedste 
ved at skyde med bue er glæden ved det gode skud. 
Og den glæde, som er meget motiverende, er under-
ordnet, om det opstår ved et stævne eller til træning. 
Og lige præcis her findes også den følelse af, at det 
ikke handler om point, men om at komme ind til den 
fornemmelse. 

Præstationer og træning

Dennis har gennem tiden præsteret meget højt og 
meget stabilt. 

I 1999 var Dennis den 3. dansker der kom over 
1300 point i en 1440 runde. Og som han siger ”jeg er 
nok den dansker der har skudt 1300 flest gange. Jeg 
har i hvert fald skudt over 1300 igennem flest år, fra 
1999 til 2011” 

(1440 runde er 144 pile, hvor 36 pile skydes på 
hver af følgende afstande 90, 70, 50, 30, meter, red.) 
Der er mangfoldige nationale mesterskaber og me-
daljer på Dennis’ samvittighed, men også fornemme 
internationale stævner på CV’et som, VM i 1988, VM 
i 1998, VM i 1999, VM i 2001, 2xVM i 2003, 2x VM i 
2005, VM i 2007, VM i 2014, VM i 2016, EM i 1987, 
EM i 1988, EM i 1997 EM i 1998, 2xEM i 2000, EM i 
2002, EM i 2004 og en snært fra at komme til OL i 
2004, EM i 2013.

Stævnerne er selvfølgelig spændende at deltage i, 
men det mentale ved f.eks. at bryde 1300 grænsen, 
var rigtig interessant. Her gav han sig lov til at fejle, 
ved at sige til sig selv, at det var ok, kun at skyde 2 ud 
af 3 pile perfekt. ”Det fjernede forventningspresset til 
mig selv” fortæller Dennis, og det var meget lærerigt.

Og som vi kan se, så virkede det at flytte fokus så 
kvantitetspræstationen. 

Dennis træner dagligt mellem 2 og 4 timer fordelt 
over ugen på skydning, styrke og konditionstræning 
og mentaltræning. 

Eventyr i blodet

”Birgitte og jeg har altid haft eventyret i blodet” for-
tæller Dennis, og forklarer, at Birgitte er vokset op 
i Afrika, så hun har fået det ind med modermælken. 
Men Dennis har det også i sig. 

I 2005-2006 tager de første tur 5 måneder ud i det 
blå som backpacker med 3 små børn på 4, 5, og 7 år i 
hånden og rejste rundt i Asien.

Da børnene var 6, 7 og 9 år gamle kørte de afsted i 
Mary, en køn Autocamper. Turen kom til at strække sig 
over 25 måneder i perioden 2008 – 2010. 

De kørte det meste af jorden rundt i den periode de 
kom til Australien, New Zeeland, Tonga (hvor Dennis 
introducerer Arne Jensen til bueskydning. Arne var 
dengang en 11 årig Dansk Tongansk knægt, der i 
år debuterede som OL skytte, læs om Arne i næste 
nummer af Bueskydning), 1 år i Syd Amerika, USA og 
Canada. Og ja, så lige nogle måneder med rygsæk i 
Malaysia, Thailand og Borneo.

Det skabte et stort sammenhold i familien, at se ver-
den på den måde. ”Især ungerne så, hvor privilegeret 
vi er i Danmark”, beretter Dennis og fortæller om væb-
nede overfald, korrupte betjente, motor problemer i 
ødemarken, og fantastiske oplevelser, der blev hver-
dag og på mange måder ændrede familiens måde, at 
være sammen på og især børnenes måde at være i 
verden på. Noget alle burde gøre, tænker jeg efter 
Dennis’ beretning. 

”Det har været en gave til børnene, at give dem et 
andet syn på verden. Vi gik i neutralt tøj og havde ikke 
store værdier på os, så vi kunne forære alt væk, hvis 
vi blev truet eller overfaldet”, Dennis holder en kort 
pause, og fortæller om en oplevelse i Peru, hvor de 
en nat troede, at de blev overfaldet af oprørsgruppen 
Lysende sti, men heldigvis var det en gruppe nervøse 
betjente, der troede, at den danske familie var fra op-
rørsgruppen. 

Efter de kom hjem, var det svært for børnene at 
komme i skole, og datteren måtte egenhændigt gå til 
inspektøren og klage over den larm og ballade der var 
i klassen. 

Lige nu er en ny tur i drømmenes støbeske. Men 
penge, arbejde og bueskydningen ligger som punkter 
der afgør, hvornår en ny tur kommer til verden. 

Forventninger til skydningen og fremtiden.

”Mine mål er egentlig kun, at kunne gøre det gode 
skud” ydmygt og simpelt fortæller Dennis om ambi-

Fortsat fra side 9
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Compound herreholdet i finaleskydningen

Nr. Broby

Familien og Mary

tionerne, ”men jeg vil gerne med til VM i om to år, så 
jeg har været med til Verdens Mesterskaber i 5 årtier, 
80’erne, 90’erne, 00’erne 10’erne og 20’erne”. 

”Og. Jeg kæmper videre, selvom jeg måske ikke kan 
vinde hver gang, blot jeg kan nyde den fede fornem-
melse af at skyde et godt skud, som den sidste del i 

det det olympisk motto, sådan forsøger jeg at være i 
sporten” slutter Dennis. 

Her er den sidste del af det olympiske motto: 
Ligesom det vigtigste i livet ikke er sejren, men at 
have kæmpet godt. 
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DU DANSKE SOMMER… 
NUM 2016

■ Tekst: Eva Kartholm // Foto: Andreas Aae
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Nordiske Ungdomsmesterskaber 2016, som blev holdt 
i Hillerød i samarbejde mellem Hillerød og Lyngby 
Bueskyttelaug, vil især blive husket for fire ting:

 ■ Kraftig og næsten konstant regn  
over stævnepladsen

 ■ Store tekniske problemer og tilsvarende 
forsinkelser forårsaget netop af regnen

 ■ Et hold af frivillige som gjorde alt, hvad de kunne 
for både skytte og tilskuere under de vanskelige 
betingelser – men sidst og ikke mindst

 ■ Et rekordstort hold af danske skytter  
(114 mod 79 i 2015 og 60 i 2014) 

Velkommen til NUM

Stævnepladsen er et imponerende syn. For enden af 
den korte sti fra parkeringspladsen åbner terrænet 

sig, og man kan skue ud over de mange baner. Helt 
præcist begynder rækken med nummer 84 og fort-
sætter næsten så langt, som øjet rækker. Man står 
stille et øjeblik og yder synet. Her er et stævne med 
deltagertal næsten i verdensklasse – i alt knapt 300 
skytter. Til sammenligning deltog der 585 skytter ved 
VM i København, men det tog også næsten tre uger 
og der var 200 frivillige. 

Fem nationer til start

Efter skytternes indmarch lørdag morgen kunne for-
manden for Hillerød Kommunes Kultur- og Fritids  ud-
valg Peder Bisgaard byde velkommen til de veloplagte 
ungdomsskytter fra Finland, Sverige, Færøerne, Norge 
og Danmark. Skytterne blev suppleret af et stort an-
tal tilskuere, trænere, dommere, officials, journalister 

Opvarmning i sol

Fortsættes på side 14

Panorama over banerne

Fortsættes på side 14
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fra lokale aviser og såmænd også et tv-hold fra TV2 
Lorry. Det var et imponerende syn, da alle skytter stil-
lede op, med fanebæreren i spidsen. De fyldte godt op 
på den store stævneplads, som desværre også på det 
tidspunkt blev ramt af silende regn. 

Regnen gav problemer

Regn er jo som bekendt ikke et problem for bueskyt-
ter, men netop regnen blev alligevel skyld i stævnets 
første alvorlige hovedbrud. Måtter og pile var så våde, 
at bagstoppene ikke fungerede optimalt, og flere 
skytter trak knækkede pile ud under opvarmningen. 
Stævneværterne tog sammen med overdommeren 
den hurtige beslutning, at suspendere tidsplanen og 
vente på flere bagstop. 

Da først skydningen kom i gang, forløb alt fint, og 
lørdag eftermiddag holdt regnen også endelig op, så 
skytterne kunne skyde uden ekstraordinære proble-
mer og i øvrigt også dyrke venskaber på tværs af de 
nordiske lande, noget som mange af de deltagende 
ungdomsskytter får som sidegevinst ved NUM.

Sent lørdag blev holdskydningerne afviklet, og de 
danske hold gjorde en god figur, selvom vi måtte se 
de svenske deltagere løbe med klart flest guldpladser. 
Det skal retfærdigvis sige, at Danmark så til gengæld 
tog flest sølvpladser, og at mange af kampene i øvrigt 
var uhyggeligt tætte – men meget publikumsvenlige.

Finaleskydning – og mere regn

Tidlig søndag morgen fik skytterne gnedet søvnen ud 
af øjnene efter lørdagens banket, og var klar til at gå 
i gang med de individuelle finaler. Første finalerunde 
forløb fint, men så åbnede himlen igen for sluserne, 
og de skytter, som havde vundet, måtte skyde anden 
finalerunde i kraftig regn. Men igen – det er jo ikke no-
get problem for bueskytter. Det fører for vidt at næv-
ne alle medaljetagere her, men interesserede kan se 
resultatlisterne på inaso. 

Ud fra en overordnet betragtning må man konklude-
re, at det var svenskerene der klarede sig bedst ved 
NUM, særligt hvis man sammenligner antallet af del-
tagere med antallet af podiepladser. Set med danske 
briller kan man dog glæde sig over, at samtlige skyt-

ter fra det hold, som skal forsvare de rød-hvide farver 
ved ungdoms EM 2016 i Rumænien, alle kom hjem fra 
NUM med medaljer. 

Det er et godt gæt, at stævneværterne og de mange 
frivillige har haft brug for en fridag efter en særdeles 
travl weekend, hvor de ikke har haft mange øjeblikkes 
afslapning. Der er alligevel højt humør hos værterne:

”Det giver sammenhold at være sammen om at 
planlægge og afvikle så stort et stævne. Vi får en 
økonomisk gevinst – men fremfor alt giver det os mu-
lighed, for at få presseomtale lokalt og regionalt. Det 
giver goodwill og placerer os i billedet som en initia-
tivrig forening, og forhåbentligt har flere fået øjnene 
op for bueskydning”, siger Svend Christensen, der er 
formand for Hillerød Bueskyttelaug med omkring 100 
medlemmer. 

Fortsat fra side 13

Regn og smil
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Forfatteren til artiklen med sølvet om halsen

Banen er klar, med tunge regnskyer i baggrunden

Markering

BUESKYDNING // SEPTEMBER  // 2016 SIDE 15



■ Foto: Eva Kristensen

3D SKYDNING

SE LINKET TIL STÆVNEINDBYDELSERNE PÅ FORBUNDETS AKTIVITETSKALENDER 
HER:
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

EM I 3D SKYDNING

D. 30. september afholdes der EM i 3D i Mokrice i Slovenien. 
Stævnet er arrangeret på en stor golfbane ved Mokrice slottet. 
Holdet kan følges på hjemmesiden her:
http://www.3d-mokrice2016.si/
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Dame Langbue:

Augusta Høirup Strandberg
Carin Eriksson
Stine Munch Hansen 

Herre Langbue:

Martin Jørgensen 
Jes Lysgaard
Torben Julius 

Dame Compound:

Kirstine Godskesen
Maria Olsen 

Herre Compound:

Jacob Steffensen
Stig Andersen 
Jozcef Csikos 

Herre Barbue:

Claus Vigen Kjær Larsen 
Mikael Bo Hansen 
Thomas Lefevre 

Dame instinktiv:

Josefine de Roepstorff

Herre Instinktiv:

Zibrandt Christensen 
Frank Christiansen 
Bruno Christiansen

Som holdleder er Torben Cramer med

I alt drager 18 skytter afsted. Holdet er stærkt i alle bueklasser. 

3D landsholdet til samling i Nørre Snede (der mangler et par af skytterne på billedet)
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EBHC JUNI 2016 
 (EUROPEAN BOW HUNTER CHAMPIONSHIPS)

■ Tekst: Jozcef Csikos // Foto: Jozcef Csikos

Jozcef Csikos

3D SKYDNING
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EBHC 2016 blev afholdt i Østrig, i et meget flot bjerg-
landskab. Udsigten var absolut fantastisk, med mange 
smukke bjerge og søer omkring os. De fleste af  jer 
er nok bekendt med, at buejægermesterskaberne af-
holdes af et andet forbund (IFAA). Skydningen er lidt 
mere krævende, man skyder helt ud til 60 yards/54 
meter. Der er nogle små forskelle på regelsættet mel-
lem WA og IFAA, men i bund og grund ligner de to me-
get hinanden. En af de måske største forskelle er, at 
for at kunne deltage i de store mesterskaber, om det 
er VM eller EM, behøver man ikke at kvalificere sig. Alt 
man behøver er bare at melde sig til. Efter sidste års 
VM i Ungarn, som jeg vandt i pro-klassen, var jeg me-
get spændt på at se hvordan jeg kunne præstere igen 
på de lidt længere afstande. Specielt under de ekstre-
me forhold, som Østrig selv har lokket med. Man skulle 
dog huske melde sig til i god tid, for de kan max have 
1680 deltagere til stævnet. Allerede i februar var der 
mere end 2.000 tilmeldte. Organisationen var nød til 
at lukke for tilmeldingen på det tidspunkt, og dem 
som betalte hurtigst, fik lov til at deltage i stævnet. 

Jeg havde høje forventninger, både til stævnet, men 
også til mig selv. Så de sidste to måneder (min kone 
mener meget mere, haha) forberedte jeg mig inten-
sivt til dette stævne. Både fysisk og psykisk. Jeg brug-
te skiftevis hver dag på at skyde og vurdere afstande, 
således at jeg den ene dag var i skoven og vurdere 
afstande, og næste dag brugte jeg på skydning. Til 
alle de stævner jeg har været til i løbet af foråret, har 

jeg brugt udstyr, som også er godkendt efter IFAAs 
regelsæt.  

Stævnets organisator havde advaret os om, at der 
ville komme nogle specielle udfordringer med pilens 
flyveegenskaber i højder, som vi normalt ikke er vant 
til. De forskellige baner lå mellem 1.600-2.100 meter 
over havets overflade.

Stævnet var super organiseret i de flotteste omgi-
velser man kunne ønske sig, og det skal  organisato-
rerne have en stor tak for og kan være stolte af. 
Jeg har været meget glad for, at jeg denne gang også 
haft min familie med, til at støtte mig. Derudover har 
jeg også været glad for, at der har været andre dan-
skere der har taget udfordringen op og deltaget på 
stævnet.

 Den første dag blev vi kørt op i bjergene med en 
lift, ca 1.600 meter. Vi skulle gå rigtigt langt, for fak-
tisk at komme hen til den bane vi skulle skyde på. Vi 
var forberedt på regn, men tåge fik vi også. Jeg synes 
selv at jeg skød rimeligt under forholdene, men jeg 
var lidt uheldig med nogle linjeskud. De blev dømt ude 
og dermed mistede jeg nogle vigtige points. Halvvejs 
på banen blev vores udstyr kontrolleret.

Næste dag var banen fysisk meget krævende og 
skydningen gik en smule bedre. Jeg rykkede fra en 5. 
Plads, op på en 2. Plads. 

3.dag skulle vi op på den bane i 2.100-meters høj-

Fortsættes på side 20
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de, som alle frygtede. Vi havde fået fortalt at dagen 
før, var 4 personer blevet fløjet væk fra banen, så jeg 
var forberedt på at jeg muligvis blev nød til at opgive 
stævnet. Heldigvis fik vi lov til at skyde på en reser-
vebane i stedet for, og den var faktisk også særdeles 
udfordrende. (Østrigerne havde opstillet i alt 11 baner 
for os).  Efter dagens opvarmning og den gode nyhed, 
havde jeg fået en god følelse/fornemmelse og var 
klar til dagens skydning. Banen var meget udfordrer-
ne med skiver der stod med stigninger og fald på om-
kring 35°-45°. Og det sorterede godt ud i mellem os. 
Kun de bedst forberedte skytter klarede banen med 
et godt resultat. Det lykkedes mig at ende ud med et 
godt resultat, og et forspring på 27 point. 

Den 4. Dag var meget hård. Trætheden meldte sig 
for alvor. Skydeteknisk var det nok den mest udfor-
drende bane. Vi havde nogle forholdsvis små skiver 
(f.eks. en hylende ulv) der stod ude på 54 meter, med 

Nogle af de mange tilskuere

en stigning på 45°. Udover det var vejret ikke med os. 
Lige pludselig styrtede regnen ned, og lyn ramte også 
bjergene omkring os. Vi blev også lidt bange og for-
ventede, at stævnet blev stoppet pga. vejret. Men det 
skete ikke. 

Det var her på det tidspunkt jeg lavede en fejl. På 
sigtet var det meget svært at se i det styrtende regn, 
om den var indstillet til 25 meter eller 35, så selv-
følgeligt jeg indstillede sigten forkert og skød over. 
Dette betød minus 20 point. Det gav en ekstra spæn-
ding til det hele, fordi jeg havde mistet forspringet fra 
dagen før. Jeg kæmpede for at få hvert eneste point 
jeg kunne for at vinde. Og det lykkedes. Det var en 
super fed følelse! Nu kunne jeg kalde mig selv både 
Verdens mester og også Europa mester i 3D. Jeg kan 
kun anbefale til jer alle der har lyst til, at prøve at tage 
disse udfordringer op næste år til VM i Italien, og få 
nogle super fede oplevelser med hjem. 

Fortsat fra side 19
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En patrulje i de bratte omgivelser
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GUNHILD BRYNNING, 48 ÅR
HOLSTEBRO BUESKYTTELAUG

Når jeg ikke er til bueskydning, arbejder jeg som un-
derviser på Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro 
hvor jeg underviser på en videregående uddannelse 
(procesteknolog). Jeg underviser i fødevareteknolo-
gi, fødevaresikkerhed, innovation og produktudvik-
ling. Jeg har også nogle opgaver som projektleder, 
hvor jeg blandt andet er med til at søge penge hjem 
til skolens udviklingsprojekter indenfor fødevare-
området. Min erfaring med at søge penge hjem og 
med at få projekterne gennemført, har jeg haft stor 
glæde af til bueskydning, hvor vi har haft god suc-
ces med at søge penge hjem til forskellige ting til 
klubben de seneste år.

FORTÆL OM DIN ROLLE I KLUBBEN 

Da min store søn Christian kom hjem og sagde han 
ville gå til bueskydning for efterhånden syv år siden, 
tænkte jeg ”Det er helt fint, for klubben ligger lige ved 
siden af vores hus, så det kan han vel selv ordne”. Men 
jeg blev hurtigt klogere. Bare et par måneder senere 
fik lillebror Rasmus også lov til at prøve en bue, og så 
var der ingen vej tilbage. Da jeg kunne se hvor meget 

FRIVILLIGHED

GENNEM FORÅRET HAR FRIVILLIGHEDEN VÆRET ET GENNEMGÅENDE TEMA 
I BUESKYDNING. HERUNDER KAN DU LÆSE OM TO PERSONER, DER SOM 
MANGE ANDRE, HELLIGER MEGET AF DERES TID TIL DET FRIVILLIGE ARBEJDE I 
BUESKYDNING DANMARK.  

TOUR DE FRIVILLIG
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HVAD ER DEN STØRSTE ANERKENDELSE DU HAR 
MODTAGET?

Den største anerkendelse får jeg forhåbentlig på tors-
dag når mine 15 buebørn på 7-12 år kommer løben-
de ud på banen fordi de har savnet bueskydning hele 
sommeren og har glædet sig til at komme i gang igen. 
Det vigtigste for mig som frivillig er, at der er en god 
stemning i klubben og at folk har det sjovt og rart med 
hinanden. Så behøver jeg faktisk ikke så meget mere 
anerkendelse. I stedet for at folk omkring mig siger: 
”tak hvor er du dygtig” vil jeg meget hellere have at 
de siger ”pyt- men skal jeg ikke hjælpe dig” når noget 
ikke gik helt som de havde forventet eller måske helt 
kikser. For der er ikke noget mere dræbende for en fri-
villig ildsjæl end brok og ballade.

HVAD ER DEN SJOVESTE OPLEVELSE DU HAR HAFT 
SOM FRIVILLIG?:

Jeg kan ikke helt skelne, hvornår jeg er frivillig, hvor-
når jeg er forældre og hvornår jeg er aktiv bueskytte. 
Men jeg har haft mange gode oplevelser med bue-
skydning. Den første store milepæl var, da vi var til 
vores første DM i Ålborg. Vi vidste ingenting om bue-
skydning, børnene havde aldrig skudt en hel FITA run-
de før, men vi var tre familier, der drog afsted for at se, 
hvad det kunne blive til. Solen skinnede, både dom-
mere og de andre forældre var søde til at hjælpe os, 
og så havde vi faktisk medaljer med hjem. Det er den 
oplevelse, jeg gerne vil give andre nye skytter og for-
ældre, så derfor prøver jeg på at få vores nye børn til 
at tage med til stævner sammen med deres forældre. 
Noget af det jeg synes, der er dejligt i bueskydning, er, 
at uanset hvor dygtig man er, eller hvor vigtigt stæv-
net er, så kan man altid lige hjælpe dem, der ikke er så 
erfarne endnu og endda også gerne sine konkurren-
ter, hvis de har en teknisk fejl – Det er fedt og giver 
mange gode og sjove oplevelser.

klubbens voksne gjorde for at drengene skulle lære at 
skyde og have det sjovt, og da drengene efterhånden 
begyndte at få deres eget udstyr, ja så kunne jeg jo 
godt se, at jeg blev nødt til at engagere mig lidt og 
lære noget om bueskydning. Og når jeg nu havde lært 
det, ja så kunne jeg jo ligeså godt bruge min viden og 
erfaring til at hjælpe andre børn i gang. 

Så nu er jeg som så mange andre frivillige i små 
klubber vel mest en blæksprutte. Jeg er træner for vo-
res yngste børnehold, jeg er sekretær i klubben, jeg 
er ”hende der bøvler med Ianseo” og ja senest da vi 
byggede hus, fik jeg også titel af brolæggerjomfru. I 
løbet af de sidste par år har jeg også fået samlet mig 
en genbrugsbue af drengenes aflagte grej, så nu er 
jeg også aktiv skytte en gang i mellem, selvom det 
bliver til for lidt med træningen.

HVORFOR ER DU FRIVILLIG?:

Jeg har været frivillig hele mit liv. De første 45 år i 
spejderbevægelsen, hvor man jo arbejder efter prin-
cippet ”børn leder børn”, så der får man lederansvar 
næsten fra første dag. Det er vel også i spejderbevæ-
gelsen, jeg er blevet opdraget med, at aktiviteter bli-
ver bedst, hvis alle giver en hånd med. Hvis man gerne 
vil have noget til at udvikle sig eller blive bedre, ja, så 
må man smøge ærmerne op og give sig til at gøre no-
get. Så det ligger vel næsten i generne for mig at blive 
rodet ind i alt muligt. 

Men helt ærligt, så giver det også meget til en selv 
at være frivillig. Ved at engagere mig i de ting som 
mine børn går op i, har vi fået utrolig mange gode 
oplevelser sammen, som jeg nødig ville have været 
foruden. Jeg kender deres venner, jeg forstår deres 
indforståede snak (noget af det) og jeg ved, hvad de 
går op i. Vi har en masse ting, vi kan snakke om om-
kring middagsbordet. Når jeg har mine egne opgaver 
at skulle tage mig af til bueskydning, så bliver det 
et mere ligeværdigt fællesskab, vi har, fordi jeg ikke 
”bare er reduceret til tilskuer”. Derudover har vi i de 
sidste syv år fået mange nye venner, som jeg aldrig 
ville have mødt, hvis jeg ikke selv havde været aktiv i 
klubben og til samlinger og den slags. Dem ville jeg da 
nødig have undværet i mit liv. Fortsættes på side 23
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FINN LARSEN, 52 ÅR
FREDERICIA BUESKYTTEKLUB

Jeg er 52 år ung og har været en del af bueskyd-
ning siden 1976, hvor jeg for første gang fik en 
bue i hånden – siden har den ikke været ude af 
mit sind. Jeg holdt dog en pause på små 10 år i 
forbindelse med at mine 2 drenge var små.

Jeg startede som alle andre dengang med 
recurvebuen og skød med den indtil ca. 2013, 
hvor jeg gik over til compound. 

Jeg er uddannet sygehusportør og arbejder i 
dag i DGI Huset i Vejle, hvor jeg går rundt som 
serviceassistent. 

FORTÆL OM DIN ROLLE I KLUBBEN

Jeg er formand for Fredericia Bueskytteklub – og har 
været en del af bestyrelsen siden dens start i 2010. 
Udover det er jeg stævnleder, ved de forskellige stæv-
ner vi afholder (primært 3D), Jeg stod bl.a. for DM i 3D 
i 2014, hvor jeg brugte omkring 20-25 timer om ugen 
op til DM.

Men det betyder ingenting, når man efter stævnet 
får en masse skulderklap for et godt stævne – dette på 
trods af at der var nogle små skønhedsfejl. Men som 
een skrev til mig efter stævnet: hvad betyder det, når 
det er det flotteste og bedst planlagte stævne i man-
ge år i Danmark – tak for et godt DM!

Fortsat fra side 23
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HVAD ER DEN SJOVESTE OPLEVELSE DU HAR HAFT 
SOM FRIVILLIG?:

Under den første Nordic Junior Cup som blev afholdt 
i Sandefjord i 1986. Her var vi (Bent Gormsen og jeg) 
afsted med 8 drenge og den ene dag var vi ved stran-
den og bade og da vi skulle hjem – ja- så var min bil-
nøgle væk. Jeg fik lavet en ny ved hjælp af noget stift 
ståltråd og kunne forsætte resten af turen – dette var 
en oplevelse som deltagerne aldrig glemmer. Da jeg 
kom tilbage til bueskydning efter de 10 år, kommer 
Dennis Bager hen til mig og siger hej og siger med et 
smil om munden – kan du huske vores tur til Norge!

Ellers var jeg før den tid medlem i Middelfart Bue skyt-
telaug, hvor jeg som sagt startede i 1976. Her har jeg 
haft alle poster i bestyrelsen, dog ikke kasserer, og 
har været med til at afholde ikke mindre end 4 danske 
mesterskaber. I begge klubber har jeg altid været træ-
ner og nyder det i fulde drag.

HVORFOR ER DU FRIVILLIG?:

Ja, det kan jeg egentligt ikke svarer på. Men at have 
den fornemmelse, at når du møder andre rundt om 
i landet med samme passion som dig selv, hvor det 
handler om det, at alle andre i sin klub har det godt 
og glæder sig til at møde til træning, ja, så har jeg det 
godt. Jeg tror, at det behov jeg har for at ”mine” med-
lemmer skal komme til en klub, hvor alt er klar til deres 
træning, eller til et stævne hvor alt bare klapper og 
man så møder skytterne senere på året og de kommer 
og giver hånd og siger tak for et godt stævne, det dri-
ver mig. Kan man så forlange mere?

HVAD ER DEN STØRSTE ANERKENDELSE DU HAR 
MODTAGET?:

Hvad er anerkendelse? Er det når man får en gave, 
knus eller en hædersbevisning på forbundsmødet. – 
Min største anerkendelse jeg kan få – er når jeg har 
trænet en skytte og vedkommende kommer og give 
et knus og siger tak for hjælpen.

Se det er anerkendelse af min indsats. Eller hvis 
man sammen med sin ægtefælle igennem i hel som-
mer bruger mange lørdage sammen med nogle unge 
mennesker for at træne mere intenst og så tager til 
et DM og kommer hjem med 4 ud af 5 mulige mester-
skaber og drengene bagefter kommer og siger tak for 
hjælpen til os begge. Så er det sjovt at bruge tid på 
sine medlemmer – så behøver man ikke hædersbevis-
ning.

Eller hvis man en aften er træner og der sidder en 
dreng på 8 år og kigger på mig og spørger, om det er 
mig der er træner i dag – jeg svarer dertil, at det er det 
og knægten kigger op og siger – så bliver det hygge-
ligt i aften.

BUESKYDNING // SEPTEMBER  // 2016 SIDE 25



TIPS OG GREJ-NYT 
Husk at du på denne side kan sende et billede og en kort beskrivelse ind 
til redaktionen, af det nye grej du spotter rundt om i bueverdenen. 
Send billedmateriale og kort tekst til: bladet@bueskydningdanmark.dk

Eleven skydemåtter 

Perfekt til hjemmetræning. Med Eleven easy pull center. Pris  999
http://shop.baldurs-archery.dk/shop/eleven-target-polyfoam-2213p.html

Big Tradition Back Quiver

Pris 525,60
http://shop.baldurs-archery.dk/shop/big-trad-classic-1642p.html

Magic Fix club kit 

Skal du have forlænget levetiden på dine 3D dyr så er Magic Fix club kit 
en nem løsning, kan reperere op mod 20 dyr. Pris 1059,-
http://shop.baldurs-archery.dk/shop/magix-fix-club-2121p.html

Eleven target inserts. 

Ideel til at reperere dine 3D dyr, skær proppen af i den ønskede størrelse, 
og vupti, så holder 3D dyret til mange skud igen Pris fra 504kr
http://shop.baldurs-archery.dk/shop/eleven-target-insert-3236p.html

 

SIDE 26 BUESKYDNING // SEPTEMBER // 2016 

TIPS OG GREJ-NYT



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

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

 
Gimli-store.dk

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk 
 (Indkørsel fra Ormslevvej 269).

- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser -  
stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - fane-
apparater - 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.

 

http://www.granbyfoam.dk
http://www.bueskydningdanmark.dk
http://www.gimli-store.dk/


NICE TO KNOW

OL 2016 i Rio, talte desværre ikke nogle danske skytter. Men Arne Jensen 
fra Tonga på den anden side af jorden nord for New Zealand, er halvt 
dansk, og træner flere måneder om året i Køge bueskyttelaug. 

Han kæmpede i de indledende skydninger med rejst pande mod ver-
densranglistens nummer 5, Hollænderen Sjef Van den Berg, og gav ham 
værdig modstand. Arne sluttede som nr. 61

I næste nummer kan du læse et interview, jeg lavede med Arne, da han 
var til træning i Køge ugen inden han drog til Rio. 

Om ganske kort tid, d. 24. til 25. september, er der World Cup i Odense. 
Som med VM sidste år i København, så er arrangørerne ude, med hvad 
der tyder på, at blive et super veltilrettelagt stævne. 

Optakten og deltagerlisterne kan følges på nedenstående link. 

Stephan Hansen er med stabil skydning på højt niveau nu nr. 1 i verden! 
Andre danskere i top er også Martin Damsbo nr. 6 og Sarah Sönnichsen 
nr. 4.

Traditionen tro afholdes bueugen i Sverige, i efterårsferien. Invitationen kan ses her. 

http://bueskydningdanmark.dk/invitation-bue-ugen-sverige/

OL 2016 

WORLD CUP I ODENSE

OPDATERING AF VERDENSRANGLISTEN JUNI 2016 

INVITATION TIL BUE-UGEN I SVERIGE

https://worldarchery.org/competition/16144/odense-2016-hyundai-archery-world-cup-final

https://www.facebook.com/BueskydningDanmark/posts/984421845012201?notif_t=li-
ke&notif_id=1466450718723286
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WORLD CUP I ODENSE

BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer af bueskydning udkommer i starten af oktober. Deadline for 
materiale er 15. september. 

Læs i næste nummer om reparation af 3D dyr on location og bueskydning i 
Sverige. 

Hvis redaktionen når det, vil der være nyt om World Cuppen i Odense og 3D 
EM i Slovenien. 

Læs også om de tre DM´er der er blevet afholdt i slutningen af august

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7232

viceformand@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

Bente Nielsen

Tlf. 2518 0916

finans@bueskydningdanmark.dk

ELITEANSVARLIG 

Klaus Lykkebæk 

Tlf. 2518 0306 

elite@bueskydningdanmark.dk

BREDDEANSVARLIG 

Hans Lassen 

Tlf. 2460 9476 

bredde@bueskydningdanmark.dk 

BESTYRELSESMEDLEM

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Jan Jager

Tlf. 2167 2197 

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM 

Bjarne Strandby 

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

UDVALG
DOMMERUDVALGSFORMAND

Lis Lassen

Tlf. 4035 8068

dommer@bueskydningdanmark.dk

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Erik Hjortebjerg

Tlf. 6618 8766

ao@bueskydningdanmark.dk

LOVUDVALGSFORMAND

Flemming Skjoldborg

Tlf. 8991 2010

lov@bueskydningdanmark

DOMMER VEST:

Claus Falck Hansen

dommer-vest@bueskydningdanmark.dk

DOMMER ØST

Anette Nielsen 

dommer-ost@bueskydningdanmark.dk
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