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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

Jeg har gennem de sidste 17 
år haft en passion for den 
moderne langbue. Enkelthe-
den ved buetypen tiltaler mig, 
dog går jeg på jagt med en 
compoundbue, der supplerer 
langbuen godt. Jeg har været 
på 3D landsholdet 4 gange 
og fået individuel medalje til 
et EM. Bogen "Skydning med 
langbue, mentaltræning og 
refleksioner over livet", udgav 
jeg i 2012. Ud over redak-
tions arbejdet, er jeg coach 
ved JL-coaching.dk, forfatter, 
og træner for elite nonsight 
skytterne i Lyngby. 
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Det er en blandet fornøjelse at fejre dette jubilæum. Der er nu 
lavet 25 numre, ca. 850 sider med blandet bueskydningsstof 
de sidste 2½ år. Men efter vi gik digitalt, er læserskaren faldet 
betydeligt, til ærgrelse for annoncører og for de mange læsere 
der nød at læse bladet i papirformat. Til det forestående for-
bundsmøde d. 9. april, har jeg indgivet et forslag om, at vi laver 
bladet i papirformat som et magasin på 48 sider som udkommer 
4 gange årligt samt et årsnummer, der samler op på året der gik. 
Som redaktør og aktiv skytte håber jeg, at der er opbakning til 
dette tiltag. 

I dette nummer fortæller Tanja Jensen om bueskydning, og 
the Vegas Shot som for nylig vandt. Desuden er der en spæn-
dende artikel om the Vegas shot set fra sidelinjen som tilskuer. 
Temaet om mentaltræning kan læses bagerst i bladet.

Sommertid er lig med, at foråret har meldt sin ankomst og 
udendørsskydningerne, både skive og 3D er ved at gå i gang og 
igen, og som vanligt ser det ud til, at sæsonen byder på mange 
spændende stævner både indlands og udlands. Jeg håber på, at 
jer der deltager, både som skytter, frivillige og som tilskuer, vil 
bidrage med jeres oplevelser her i bladet. 

Hermed ønsket om en god udendørssæson og god læsning
Jes Lysgaard, Redaktør. 

LEDER
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Det er snart muligt at tage huen af

SKIVEBUESKYDNING
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STÆVNER OG ARRANGEMENTER KAN SES PÅ FORBUNDETS AKTIVITETS SIDE PÅ 
LINKET HER: HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

RESULTATER KAN SES PÅ 
http://ianseo.net/TourList.php
OG FORBUNDETS RESULTAT SIDE MED DM OG ANDRE RESULTATER. 
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/RESULTATER/

DER ER I DEN FORGANGNE PERIODE AFHOLDT DM INDE  
FOR BÅDE JUNIORER OG SENIORER.
RESULTATERNE KAN LÆSES PÅ OVENSTÅENDE LINK. 

TILLYKKE TIL DE NYE MESTRE OG IKKE MINDST TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE DER ER 
MED TIL AT ARRANGERE DISSE STORE LOGISTIKKRÆVENDE STÆVNER. 

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/ 
http://ianseo.net/TourList.php
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/ 


Sejren er hjemme

TANJA JENSEN // INTERVIEW
 Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Tanja Jensen

FORTSÆTTES PÅ SIDE 8

BUESKYDNING // APRIL // 2017 SIDE 7

Efter at Tanja kom hjem fra Las Vegas i sidste måned, 
talte jeg med hende i telefonen og stillede hende en 
række spørgsmål. 

DU KAN LÆSE INTERVIEWET HER: 

Tanja skyder for Tåstrup TIK, men startede i  Glostrup 
da hun var 13 år gammel til. Hun har været rundt om 
bl.a. Lyngby og Gladsaxe inden hun startede i TIK som 
17-årig. 

Tanja er nu 21 år gammel og har dedikeret det me-
ste af sin fritid til bueskydningen. 

HVILKEN BUE TYPE STARTEDE DU MED?

Jeg startede egentlig med en recurvebue. Men i 
Glostrup viste min træner mig en compoundbue. 
Selvom jeg havde lidt modstand og sagde nej til buen, 
var jeg solgt efter 1. skud. Så det var det. 

Lige i øjeblikket bor Tanja i Brøndby og har sit ud-
gangspunkt der. Hun arbejder hos en kiropraktor som 
sekretær ca. 15 timer om ugen. Det er godt med ar-
bejdstiden, da træningen selvsagt tager en del tid, for 
at holde sig på toppen.  
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Tanja alene på skamlen med en god pengepræmie
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UDSTYRET OG ØKONOMIEN

Tanja skyder med en Matthews Halon X 55 pund med 
et letoff på ca 70 %. Pilene hun bruger til indendørs-
skydning er Carbon express x buster spine 400. og 
som vi kan se, så fungerer de vist ret godt for hende. 

Udendørs er det dog Carbon express nano pro pile 
der bliver lagt på pilehylden.

Tanja fortæller, at hun at hun i 2017 i hvert tilfælde 
skal deltage i 9 udenlandske stævner, og så alle de 
danske stævner det er muligt at deltage i. 

For at kunne deltage i alle disse stævner bruger 
Tanja ca. 50.000 kr. om året af egen lomme. Det er 
kun landsholdsskydningerne, der bliver givet tilskud 
til fra Bueskydning Danmark. Som eksempel, fortæl-
ler Tanja, at Vegas turen kostede ca. 10.000 kr. Så at 
være på Tanjas niveau, er desværre ikke helt billigt. 

I Vegas var der dog nogle ret store pengepræmier, 
bl.a. fik hun 14.000 Dollars i hovedpræmie plus nog-
le mindre præmier. Denne ”indsprøjtning” af penge 
er fantastisk, da det giver en stor frihed i forhold til 
stævneøkonomien.  

SAMMENHOLDET PÅ TURENE ER NOGET AF DET 
BEDSTE

Den bedste, eller de bedste oplevelser Tanja har haft 
med bueskydning, fortæller hun, er det sammenhold, 
der opstår på rejserne. 

”Jeg nyder sammenholdet der er på udlandsrejser-
ne, men også uden for banerne, og især de folk der er 

der. At alt ikke handler om bueskydning, det giver mig 
den ro jeg skal bruge”, Tanja fortsætter, ”Oplevelsen 
med at vinde i Vegas bliver nok det største, jeg opnår 
i min karriere. Det var ret vildt. Der går nok lidt tid før 
sejren sætter sig”

THE VEGAS SHOT

Forberedelsen til Vegas var ret kaotisk, da hun først 
1½ uge før stævnet fandt ud af, at hun kunne komme 
med.

” Jeg var super stresset, jeg havde nye pile, som jeg 
først skød til lige inden stævnet og ikke mindst gjorde 
den korte varsel det ret kaotisk”.

”Vegas er det mest nervepirrende stævne, jeg har 
deltaget i, her er der mentalt pres på hele tiden, også 
under kvalifikationen, pengepræmien spiller også ind 
som en stressfaktor”, Tanja fortsætter, ”min metode 
er, at jeg ikke undersøger præmien, da det giver for 
stort pres for mig. På den måde ved jeg ikke, hvad der 
er i spil”.

På trods af det store pres, lykkedes det Tanja at 
sætte rekorden på de 900 point, som i sig selv er en 
ret overbevisende rekord. 

Hun fortæller, at hun lagde ret meget tid i skydnin-
gerne lige inden stævnet, men også mellem skydnin-
gerne, så hun kunne sikre sig at kunne præstere max.  

HVORDAN TRÆNER DU?

”Træningsmængden i dagligdagen ligger på 3-5 timer 



Glæde efter det store pres gennem stævnet
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om dagen, men for et eksempel, i ugen op til Vegas 
tog jeg hjemmefra kl. 7 og var først hjemme kl. 22, 
hvor det var bueskydning det meste af tiden”

Støtten til træningen, fortæller Tanja, er noget hun 
selv har fundet ud af, hvordan skal foregå. 

”De sidste mange år har jeg selv fundet ud af hvor-
dan jeg skal træne, de andre på landsholdet bakker 
selvfølgelig op. selvom vi aldrig har haft en træner 
som senior skytte” hun holder en pause, ”for com-
pound fungerer det jo sådan, at vi er meget selvsty-
ret”. 

Familien støtter Tanja i hendes bueskydningskarri-
ere, og kommer for et eksempel altid i lufthavnen for 
at hente hende. 

Tanja er en af de skytter, der trives bedst uden den 
store opmærksomhed, da hun, som hun siger ”jo bare 
godt kan lide at skyde”, ”men, Jeg lærer at være glad 
for at få opmærksomheden, fordi jeg har skudt godt. 
Så jeg er ved at finde en god balance i det”. 

SELVTILRETTELAGT TRÆNING

Tanja tilrettelægger selv sin træning og fortæller, 
at hun er ret god til at lægge planer og holde dem. 
Selvom det ikke altid er lysten, der styrer hverdagene, 
da det også kan være surt at holde sig fast i planerne. 

Udover teknik træning styrketræner Tanja to gange 
om ugen, men den bedste træning er, som hun siger, 
at skyde et stævne. 

Hendes daglige mål er at være tilfreds med alle 

skuddene, og den energi hun lægger i træningen. 
Det er forskelligt, hvor mange skud hun skyder til 

træning, men det handler primært om, at hvert skud 
er tilfredsstillende. 

Selvtilliden arbejder Tanja med som en del at hen-
des fokus. ”Ofte har det mentale noget at gøre med, 
hvordan jeg skyder, men det er godt, hvis jeg bare kan 
tale med en, der kan få mig til at tænke på noget an-
det”, ”det fungerer godt for mig på den måde. Så stoler 
jeg på, at min krop gør det, den skal gøre”. 

HVAD ER DINE MÅL MED BUESKYDNINGEN?

”Der er altid et nyt stævne, der kommer altid en ny 
worldcup, VM, Em, der altid nye mål at sætte sig”. 

”Nu hvor der er lidt pause inden EM, er det lidt un-
derligt, lidt tom, der mangler noget spænding, jeg bli-
ver lidt afhængig af stævnerne”, fortæller Tanja.

I forhold til at se sig selv som rollemodel for nye 
unge skytter svarer Tanja 

”Jeg ser mig egentlig ikke som rollemodel, for mig er 
jeg bare den samme som altid. Det er ikke noget jeg 
tænker på i hverdagen, bueskydning er ikke så stor en 
sport herhjemme, folk er bare venlige”. 

Jeg vil ønske Tanja tillykke med sejren i Vegas, og 
ser frem til at følge hendes karriere fremover. 



THE LAS VEGAS SHOT 2017 
SET FRA SIDELINJEN

 Tekst: Tom Larsen // Foto: Tom Larsen

Skytterne tjekker deres resultater ud
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Igen en meget stor oplevelse for én der udelukkende 
selv skyder med langbue.

For 3. gang var jeg så heldig, at kunne overvære 
verdens bedste skytter dyste mod hinanden. Denne 
skydning, hvor verdens absolutte top mødes. I mod-
sætning til EM, VM og World Cup er der ingen be-
grænsninger i, hvor mange skytter et land må stille 
med, ingen speciel forudgående kvalifikationsskyd-
ninger, men alene niveauet. Så ”kanonerne” stiller op. 
Det er utroligt at Danmark kan være repræsenteret 
med så stærke skytter, over hele spekteret. Det er 
gået bedre og bedre for de danske deltagere år for år. 
Resultaterne for i år vil jeg nævne til sidst.

2500 SKYTTER

Min fokus gennem de 3 dages skydningen var natur-
ligvis på min klubkammerat Stephan. Som de foregå-

ende gange kunne jeg samtidig følge Martin Damsbo, 
da de to skyder på måtter ved siden af hinanden. Så 
jeg må beklage overfor de andre danske deltagere, at 
jeg ikke kan fortælle så meget om deres fremragende 
skydninger, som jeg kun kunne følge på tabletten. Der 
blev skudt i flere af hotellets meget store haller sam-
tidigt – stævnet afvikles på 3 dage, med et deltager-
antal nær de 2500. 

LUCKY DOG

Der skydes 3 dage som sagt, de 2 første er kvalifikati-
onsskydning og den 3. dag skydes den sidste kvalifi-
kationsskydning og derefter ”Lucky Dog” (se senere), 
derefter finaleskydningen. I hver kvalifikationsskyd-
ning skydes 30 pile og alle der har skudt max på de 
3 dage, går direkte videre til finalen (alle 900’er). 
Skyder man 2 niere i løbet af de 3 dage, er man ude. 



FORTSÆTTES PÅ SIDE 12

Fuld koncentration
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Alle med 1 nier skyder om 1 plads for at komme i fina-
len (”Lucky Dog” skydningen). 

FØRSTE DAGS SKYDNING - 29 X´ERE

Stephan lagde hårdt ud den første dag, hvor han skød 
de 300, men det flotte var, at ud af de 30 pile sad de 
29 i x-tieren! Så da 1. dags skydning var ovre førte 
han turneringen. – Det var dejligt, at være dansker!

ANDEN DAGS SKYDNING – 30 X ÉRE

Næste dag startede da alle var klar til dagens skyd-
ning startede så med, at Stephan blev kaldt ind i mid-
ten af halen, hvor det så blev bekendtgjort, at han 
som den eneste havde de 29 x’er. – Så det var med 
megen stolthed, glæde og svedige hænder vi fulgte 
hvert skud i 2’ dagens skydning. Da skydningen slut-
tede, viste han lige ”hvor David købte øllet”, da alle 30 

pile sad i krydset!! – Jeg måtte se at komme til hotellet 
og få skiftet den meget svedige skjorte.

Ingen tvivl, Stephan førte turneringen. At arrangø-
rerne havde forventet noget stort, blev klart, når man 
gik op ad den lange gang til hallerne, en fotostat af 
Stephan var bl.a. lagt ind i den meget høje trappe på 
vej op til mesterskytternes hal og når man gik den an-
den vej, var der også en på muren over trappen. 

TREDJE DAGS SKYDNING

Skydningerne 3. dag startede også med, at der blev 
kaldt 4 skytter frem i hallen (alle med 300 point og 
30 x’er).

Så var det med at holde niveauet i den sidste kvalifi-
kation, hvor opstillingen blev ændret til stor spænding 



FORTSAT FRA SIDE 11

Kun få millimeter på skiven ændrede højden af skamlen
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for os tilskuere og sikkert til et endnu større pres for 
skytterne. Rækkefølgen til måtterne var placeringen, 
så Stephan stod plads eet. Desværre havde Martin 
skudt én 9’er, så ham kunne jeg ikke følge samtidigt. 
Stephan slappede lidt af i dag, afslapning på højt ni-
veau, han skød igen 900 med 29 x’er. – Det var nerve-
pirrende! En dyb udånding efter, hvert skud.

”Lucky Dog” skydningen fulgte bagefter hvor Martin 
deltog, (han skød også 300 i kvalifikationen her på 
tredje dagen), men på grund af 9’eren skød han i det, 
jeg betragter som ”den lille finale”, den er for os til-
skuere lige så spændende og vilkårene er skærpede. 
Der skydes ”Inside-Out”. For dem, der ikke kender det: 
Pile der rører stregen tæller udad. Så går det hurtigt. I 
anden runde havde Martin desværre sådan en og det 
var forbi. 

FINALEN

Finalen var utrolig spændende og det blev gjort end-
nu mere spændende ved, at markeringen efter de 3 
pile foregår på den måde, at 3 dommere på skift går 
hen og ser på den enkelte skyttes ”ansigt” og går hen 
til overdommeren og hvisker resultatet. Når overdom-
meren har 3 enslydende resultater, bekendtgøres det 
i højttaleren, til jubel eller det modsatte for publikum. 

Til sidst var der så kun Stephan og Mike Schlosser til-
bage. De to har været gennem mange dueller de se-
neste år og den dag var det Mike Shlossers tur til at 
række armene op som vinder. Selvfølgelig er det en 
skuffelse, når man er kommet så vidt og afgørelsen 
kommer i ét skud, hvor pilen af en eller anden årsag, 
blev sluppet på et forkert tidspunkt. 

Men det er SÅ stort, at nå dertil, og der er noget 
meget vigtigt i måden Stephan nåede dertil, han satte 
nemlig ny Las Vegas rekord, hvor der ud af de 90 pile 
var 88 x’er!

Som først nævnt var der andre danskere med, der 
skød helt fremragende og kom meget langt frem i ræk-
kerne, Tanja Jensen var helt suveræn i kvindeklassen 
– hun var den eneste kvinde, der skød 900 indledende 
og var dermed vinder af dameklassen. Det skal også 
lige nævnes, at jeg snakkede med Andreas Darum den 
sidste dag og han var meget tilfreds, da han denne 
dag første gang skød 300, der ”kom hul på bylden”. 
Resultaterne, de danske skytter skød sig til, var: 
Stephan Hansen 900/88x – Martin Damsbo 899/71x 
– Andreas Darum 898/68x – Tanja Jensen 900/76x – 
Sarah Sönnichsen 897/62x – Erika Anear 869/52x – 
Margaret Bang 869/35x og Jan Bang 890/57x



Snart skinner solen igen på 3D dyrene
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3D SKYDNING
STÆVNER OG ARRANGEMENTER KAN SES PÅ FORBUNDETS AKTIVITETS SIDE PÅ LINKET HER: 

HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

RESULTATER KAN SES PÅ HTTP://IANSEO.NET/TOURLIST.PHP OG FORBUNDETS RESULTAT SIDE MED DM OG ANDRE RESULTATER. 

HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/RESULTATER/

UDTAGELSESSTÆVNER TIL 3D VM I FRANKRIG 2017
Følgende 5 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:
2-4-2017 Dyrehaven, Jægersborg
15-4-2017 Genner Hoel, Aabenraa
21-5-2017 Vejen
3-6-2017 Danish Open, Nørre Snede
17-6-2017 Kalundborg

Læs den fulde nyhedsopdatering på linket herunder. 
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelse-vm-3d-2017-frankrig/

De sidste indendørs 3D stævner er afviklet, og udendørssæsonen er jo så småt startet. 
Husk at melde dig til i god tid til stævnerne, så arrangørerne kan nå at planlægge patruljer i god tid. 
Vi ses derude med buen. 

Har du en god beskrivelse af dine 3D oplevelser, modtager jeg gerne tekst og billeder til bladet. 
Redaktøren.  

3D SKYDNING



Sommer i skoven
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Compound,	Recurve og	3D	
(inkl.	barbue og	langbue)

Aalborg	den	12.	maj	2017	kl.	10-15
Teori- og	træningssamling

Der	indbydes	til	fælles	træningssamling

Træner:	Erik	P.	Nielsen,	Nørre	Snede	Bueskyttelaug

Sted:	Aalborg	Bueskyttelaug,	Vissevej	151,	9210	
Aalborg	SØ

Deltagergebyr:	Kr.	100,- til	konto	9236	- 4573568805

Frokost	inkluderet.

Tilmelding	til:

lars@thaleia.dk

senest	den	7.	maj	2017

Program:

1)	Bevægelseslære	- grundstil

2)	Det	mentale	- læresætninger

3)	Buegrej/udstyr

4)	Træning	- hvad	skal	jeg	træne?

5)	Forberedelse	til	konkurrence

6)	Ernæring	- hvad	skal	jeg	spise?

7)	Hvordan	kommer	jeg	i	bedre	form?

Træerne, skiven, og skytte i en højere enhed

BUESKYDNING // APRIL // 2017 SIDE 15
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NICE TO KNOW

NICE TO KNOW
SOMMERSKYDNING 2017
Om lidt bliver der åbnet op for Sommerskydningen 2017 og invitationer bliver snart sendt 
ud til alle klubber på mail.

Sommerskydningen afholdes som korrespondance skydning over 5 udendørs runder, hvor 
hver runde er 2x36 pile.

Af de 5 runder er de 4 bedste tællende til det samlede resultat. Man skal have deltaget i 
mindst 4 runder for at kunne betragtes som fuldført. 

Husk at der er masser af kurser du kan melde dig til 
Se kurserne på linket her 

NU HAR DU MULIGHED FOR AT STARTE DIN 
TRÆNERUDDANNELSE I BUESKYDNING
Som ny træner i bueskydning, skal du starte din uddannelse på 1-2-Træner Bue kurserne, 
og netop dette kursus udbydes nu før sommerferien 2 steder i landet.

21. maj 2017 i Lyngby
17. juni 2017 i Esbjerg

Kurserne er 8 timers kurser, og afvikles altså på én dag. Indholdet er afvekslende imellem 
generel trænerlære og de helt basale basic skills i bueskydning. 1-2-Træner Bue er et 
rigtig godt afsæt til de videregående trænerkurser, som vil blive udbudt i efteråret 2017.

Materialet til både Grundtræner og Kandidattræner er under udarbejdelse, samtidig med 
at vores instruktøruddannelse løber. Det hele ligger klar til brug efter sommerferien, og 
bliver udbudt løbende. Der vil i sommer blive offentliggjort en kursusplan for trænerud-
dannelse for resten af 2017, samt 2018.

Hold altid øje med kursusplanen for de aktuelle kurser hos Bueskydning Danmark.
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TEMA: MENTALTRÆNING

MENTALTRÆNING 
2. AFSNIT DEL 2

 Tekst:  Jes Lysgaard // Foto: Eva Kristensen

I sidste nummer bevægede vi os ind i en undersøgel-
se af, hvilke livsmål vi sætter os, og ikke mindst blev 
energislugerne nævnt. 

I dette afsnit tager jeg fat på de næste mål, der lig-
ger for, når vi som bueskytter eller idrætsfolk, plan-
lægger den retning, vores idræt skal have. 

Energislugerne er en af de store forhindringer i at 
nå målene, derfor får de et afsnit for sig selv i næ-
ste artikel, som kommer til udelukkende at handle om 
dette. 

Når der er sat ord på vores livsmål (og glem ikke, 
som jeg skrev sidst, at dette mål ændre sig gennem 
livet), vil det være lettere at tage fat i konkurrence-
målene. Disse også overordnede målsætninger, bliver 
meget mere konkrete og realistiske, når de passer ind 
i vores livsmålsætning. 

DE OVERORDNEDE MÅL ER:

1. Realistiske kortsigtede mål
2. Træningsmål
3. Konkurrencemål
4. Livsmål

Men ved siden af disse mere sportslige mål, ligger 
de mål, jeg kalder hverdagsmål. Hverdagsmålene er 
det der skaber helhed i livet. De mål der på en måde er 
fundamentet for at kunne bruge energien rigtigt i sin 
træning med buen. Om dem lidt senere. 

KONKURRENCE MÅL. 

Når man har taget et valg, og en beslutning om en 
foreløbig livsvej og den indebærer, at man vil bue-
skydningen (eller sin idræt eller, hvad man nyder at 
foretage sig). Så skal man til at se på hvilket niveau, 
man vil stile efter. Er det OL, VM eller lokale forenings 
konkurrencer, eller blot den ugentlige træning i socialt 
lag i klubben? 

Igen vil jeg understrege, at der heller ikke her er 
noget, der er rigtigt eller forkert. Har man taget en 
beslutning, om det niveau man vil hæve sig op på og 
stræbe efter, så handler det om, at holde fast i det. 
Vælger man, at hæve målet som eliteskytte, er det 
som regel ikke muligt at holde denne kurs og målsæt-
ning selv. Derfor er der i de fleste idrætsforbund, som 
i Bueskydning Danmark, et stort netværk af støttefor-
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MENTALTRÆNING

anstaltninger til de personer der har valgt en vej som 
eliteskytte. Støtte fra familie og venner er også vig-
tigt. Men støtten er også vigtig, selvom man vælger et 
andet niveau at udvikle sig på. 

Målene kan deles op i flere niveauer og det kan 
være godt, at sætte målene op i et skema, så det bli-
ver synligt for en selv. Det at kunne se sine mål hver 
dag, når man kigger på opslagstavlen, kan være den 
motivation, der løfter en til at fortsætte på de sure 
dage. 

Uanset størrelsen af disse mål, så er det dem, der få 
lov til at være pejlemærker, eller de fyrtårn, som man 
bevæger sig imod. 

På vejen hen til disse pejlemærker ligger der mindre 
mål som er en del af de overordnede træningsmål. 

TRÆNINGSMÅL

Træningsmål er de mål, som skal drive dagligdagen til 
træningen. Hvis vi kun har sat livsmålet og de over-
ordnede træningsmål, farer vi ofte vild på vejen. Det 
kan sammenlignes med at skulle køre til Paris. Hvis vi 
ikke ved hvilken byer, vi skal passere undervejs, for at 
køre i den rigtige retning, er det meget sandsynligt, at 

vi kører forkert. Det kan godt være, at man undervejs 
på turen opdager, at det slet ikke er Paris man skal 
til, men et helt andet sted. Så må man standse op og 
lægge en ny rute. 

At nå træningsmålene giver tryghed og sikkerhed 
for, at man følger den rigtige kurs. Det bliver desuden 
meget lettere, for de mennesker der hjælper en at se, 
at deres støtte hjælper. Det er en motiverende faktor 
som støtteperson. Det giver også troværdighed, både 
over for hjælperne og over for en selv. Motivationen er 
ofte afhængig af, at man når sine træningsmål. Som 
regel vil et idrætsforbund også kunne se rimeligheden 
i, at blive ved med at bakke op om udøveren, hvis man 
er troværdig, i det man foretager sig. Endvidere ska-
ber det respekt, både selvrespekt men også respekt 
fra andre, når der er sammenhæng, mellem det man 
siger og det man gør – det kaldes også autencitet. 

Træningsmålene, som de er ment her, vil typisk 
være delt op i flere kategorier, jeg kalder dem her for 
pejlemærkemål og træningsmål. 

Store træningsmål er pejlemærkemål, som at blive 
placeret eller vinde til nogle udvalgte stævner, og 
mindre træningsmål, der omhandler den daglige træ-

FORTSAT FRA SIDE 17

Forfatteren mediterer inden et stævne. 
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ning som, teknik, fysik (styrke og kondition), mental-
træning, og træningsresultater – point. 

PEJLEMÆRKEMÅL OG KONKURRENCEMÅL

Medaljeplaceringer til udvalgte stævner. Disse mål 
må gerne være både de kortvarige pejlemærker, og de 
mere langsigtede mål der rækker et par år ud i frem-
tiden.  

De mere kortvarige pejlemærker, tjener som en form 
for pitstop, hvor man bruger dem til at justerer sine 
daglige træningsmål ind efter. De mere langsigtede, 
der jo på et tidspunkt bliver kortsigtede, som tiden 
bevæger sig, tjener til at holde kursen i dagligdagen. 

TRÆNINGSMÅL

Træningsmål arbejder med en endnu kortere tidshori-
sont. Det kan være inden for nogle få måneder. 

Det kan være eksempelvis at holde en ugentlig træ-
ningsplan, som er lagt, så den tager hensyn til det øv-
rige liv man har. 

FOR DEN SEMIAMBITIØSE SKYTTE KAN 
TRÆNINGSMÅL SE UD SOM FØLGER: 

• Træne med buen tre gange om ugen tre timer
• Løbetræne to gange om ugen (afstand og tid ef-

ter formen, men her skal der også være en am-
bition om at løbe hurtigere eller længere, eller 
blot at kunne fastholde sig i planen)

• Forbedre sin teknik. Teknikken kan filmes hver 
uge eller måned, så det er muligt, at se om der 
er sket noget. En træner/coach er vigtig i denne 
teknikanalyseproces. 

• Blive fysisk stærkere (det er enkelt at lave et 
tjek på det, muskelforøgelse eller maxstyrke 
kan let testes som et konkret målbart mål). 

• Komme i bedre form. Igen er det let at lave kon-
krete målbare mål, som afstand for løb, eller ha-
stighed, eller fastholdelse af løbetræningen. 

MENTALTRÆNING

Meditere 10 minutter hver dag (denne målsætninger 
også let at måle).

HVERDAGSMÅLENE

Hverdagsmålene ligger og hygger sig ved siden af 
træningsmålene. Men adskiller sig fra træningsmåle-
ne, ved at de handler om alle de andre ting i livet end 
træningen. Set ud fra det perspektiv, er det sådan, at 
hvis vores liv ikke er sammenhængende som en hel-
hed, så fungerer de forskellige dele af livet sjældent 
rigtig godt. 

 Er der knas med skolen eller arbejdet, er det svært 
at have den fornødne mentale balance og motivation, 
når man skal træne. Det ødelægger ofte vores træ-
ningsmål. Bliver træningsmålene obstrueret, så er det 
igen som med turen til Paris. Så farer vi gerne vild. 
Disse hverdagsmål, kan sammenlignes med at vedli-
ge holde bilen, olie, benzin, dækkene skal have luft 
nok, man skal huske at spise og sove etc. Hvis de ting 
ikke er i orden, kan man have en nok så fin plan, men 
har bilen ikke fået benzin på, eller brænder motoren 
sammen, fordi den mangler olie, så kommer man ikke 
langt. 

Derfor er hverdagsmålene vigtige. Disse mål, bliver 
desværre ofte diffuse, da de ofte bliver taget for gi-
vet, og vi ser dem ikke som mål, men blot banale hver-
dagsopgaver. Men bliver de ikke ordnet, vokser de og 
bliver hurtigt til energislugere. På trods af at de kan 
være diffuse, er det dog en god ide at skrive de ting 
ned, som man ved, skal hænge sammen i hverdagene. 

Ofte er hverdagsmålene, den tidsplan, eller dags-
oversigt, der kan gøre opgaverne overskuelige. Jeg er 
ikke fortaler for, at man skal leve sit liv i et skema. 
Det bliver hurtigt for rigidt og de fleste føler sig hur-
tigt fastlåst, og får hurtigt lyst til at bryde rammerne. 
Derfor skal hverdagsmålene ikke nødvendigvis skri-
ves ned, men mere bevidstgøres så man opdager, hvor 
man bruger sin energi rigtigt og forkert. Her ligger ar-
bejdet, med det jeg kalder energislugere. 

Jeg tager fat i dette fundament i næste artikel. 
Fundamentet er, set med mine øjne, det absolut vig-
tigste udgangspunkt, som kan få alle ambitioner og 
gode intentioner til at smuldre væk som et sandslot, 
hvis det ikke er i orden. 



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/


BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer udkommer første uge i maj. 

Deadline er 15. april 2017

Læs i næste nummer: 

• Forårets første 3D stævner

• Lidt om DM indendørs 

• Tema afsnit om energislugere

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7232

viceformand@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

finans@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM  

MED ELITEANSVARLIGE OPGAVER

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509 

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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