Selv om dommergerningen er
krævende ved internationale
opgaver, bliver der også lidt
tid til sightseeing – her ses
den gamle by i Shanghai.

Et vikingemarked blev
startskuddet til en
stor dommerkarriere
Med sine 65 år falder Flemming Skjoldborg for aldersgrænsen som international dommer, men han fortsætter som national dommer – i selskab med
fantastiske minder og venskaber for livet skabt i hele verden via bueskydning
Tekst: Flemming Linnebjerg, Linne & Co
”Er der ikke noget, jeg kan gøre?”
Der findes forældre, som afleverer sine
børn til fritidssport, for så at forsvinde
igen. Så er der forældre, som følger datteren eller sønnen til træning, kamp og
stævner uden at involvere sig yderligere.
Der er selvfølgelig også de forældre,
som bliver spurgt, om de ikke har lyst til
at hjælpe i foreningen, hvor barnet dyrker sin idræt – men takker nej.
Og så er der Flemming Skjoldborg.
Han er nemlig manden bag spørgsmålet
i indledningen.
FÆLLES MÅL MED SØNNEN
Han stillede det, ganske uopfordret, da
han alligevel fulgte sønnen Kristian, som
i en alder af 10 år faldt for bueskydning
efter et besøg på et vikingemarked, hvor
han skød med bue og pil, og svaret til
Flemming Skjoldborg faldt prompte:
- Jo, du kan blive dommer. Vi mangler
dommere.
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Så det blev han, ingeniøren fra Søften
ved Århus, som i 2002 uddannede sig til
national bueskydningsdommer, hvilket
kastede flere positive ting af sig.
- Det betød jo blandt andet, at Kristian og jeg nu havde et fælles mål, når vi
kørte ud til stævner sammen – han skulle
skyde, jeg skulle dømme, fortæller Flemming Skjoldborg, som sammen med sønnen var aktiv i Randers Bueskyttelaug.
DOMMER I TO ÅRTIER
Da han i sin tid stillede spørgsmålet,
forestillede han sig nok ikke, at han skulle
være dommer i to årtier, men sådan er
det gået, og det er ikke slut endnu.
Det er ellers ofte set, at forældre
trækker sig, hvis datteren eller sønnen
ikke fortsætter sin aktive karriere, men
her adskiller Flemming Skjoldborg sig
også fra de fleste.
Ved indgangen til sin gymnasietid
droppede sønnen karrieren som bueskytte på eliteniveau – trods et stort talent som blandt andet gav ham VM-guld

for hold og en landsholdskarriere – men
Kristians exit fik ikke Flemming Skjoldborg
til at vende dommergerningen ryggen.
- På det tidspunkt var jeg blevet international dommer, og havde jeg ”kun”
været national dommer, havde jeg måske handlet anderledes, fortæller han.
BLEV EUROPÆISK DOMMER
Flemming Skjoldborg fungerede som national dommer fra 2002 frem til 2009,
hvor han i tyske Wiesbaden blev europæisk dommer.
I 2013 blev han så international dommer efter et par år som international
dommerkandidat, og siden har han deltaget i en lang række store stævner og
begivenheder i hele verden.
- Som ingeniør er jeg vant til at sætte
mig ind i vanskelige og komplekse sager,
så da jeg først besluttede mig for at blive
dommer, læste jeg hele lovteksten grundigt, og efter et par stævner som føl, blev
jeg sluppet løs, fortæller den rutinerede
dommer.

Har du lyst til at blive dommer?
SÅDAN BLIVER DU DET:
For at blive dommer under Dansk Bueskydning skal du bestå et 3-dages kursus.
Det består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og en afsluttende prøve. På kurset bliver du blandt andet undervist i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generel opbygning af lovene
Regler og deres brugsområde, fremgangsmåde for ændringer
Dommeretik, hold og adfærd
Dommerens opgaver: Før, under og efter konkurrence
Kontrol af skiveskydningsbaner, feltbaner og udstyr
Kontrol af skytteudstyr
Bedømmelse af pileværdier
Indendørs regler og holdskydning
Sikkerhed
Protester, reklameregler og doping

Inden du kan begynde på kurset, skal du bestå en optagelsesprøve, som du skal
tage selvstædigt hjemme hos dig selv. Prøven tager fire timer og danner grundlag for optagelsen på kurset. Dansk Bueskydning sender prøven til dig, når du
har tilmeldt dig.
Selve dommer-kurset skal du afslutte med en skriftlig prøve, og den endelige
godkendelse som dommer baseres både på denne prøve og på din praktiske
ageren under kurset.
Kurset er gratis for alle medlemmer under Bueskydning Danmark. På kurset
får du fuld forplejning inden for kursustiden. Du kan booke gratis overnatning i
Idrættens Hus.
Undervisere på kurset er Flemming Skjoldborg, Klaus Lykkebæk & Otto Zebitz.
Bueskydning Danmark Dommerudvalg arrangerer kurset, og det afvikles i
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Du kan komme med på dommerkursus for eksempel 19.- 21. marts 2021.

Som international dommer er aldersgrænsen 65 år, og den alder nåede
Flemming Skjoldborg i år, hvor han skulle
have dømt til Paralympic i Tokyo i Japan,
men grundet Covid-19 blev det udskudt
til efteråret 2021.
- Der fulgte så en dialog med forbundet, og det endte med, at jeg fik dispensation til at dømme næste år i Tokyo. Nu
må vi se, om det i det hele taget bliver
til noget på grund af pandemien, og om
beslutningen om at lade mig dømme står
fast, for så ligner det min sidste opgave
som international dommer.

- Jeg har haft en fantastisk tid i selskab med mange pragtfulde mennesker. Når vi er ude på internationale
opgaver, er vi typisk en gruppe på 6-12
dommere alt efter stævnets størrelse, og vi skaber stærke bånd, fortæller
Flemming Skjoldborg, som tidligere i sin
civile erhvervskarriere var vant til at rejse meget.
- Rejseaktiviteten blev genoptaget, da
jeg først blev europæisk, og siden international dommer, så jeg har samlet et
hav af store oplevelser, gode minder og
stærke venskaber i løbet af de år.

OL I TOKYO FLOT PUNKTUM
Et flot og passende punktum på den
internationale dommerkarriere, kan
man sige, men udsigten til et stop som
international dommer gør ham alt andet end lykkelig - dels føler Flemming
Skjoldborg, at han fortsat har meget
at bidrage med som dommer, og derudover har den internationale dommerkarriere skabt stærke og varme
venskaber over hele verden, som det
fremover bliver sværere at pleje med
det fysiske møde.

INGEN BADEFERIE
Han understreger dog, at det langt fra er
badeferie, når de internationale dommere mødes til stævner.
- Som regel er vi på banen ved syvtiden om morgenen, og så returnerer vi til
hotellet 12-13 timer senere, men selvfølgelig er der også tid til at se lidt af den by
eller det område, vi befinder os i, og ikke
mindst tid til at pleje de sociale relationer, fortæller Flemming Skjoldborg, som
med stor glæde har investeret masser af
tid på dommergerningen – som interna-

tional dommer skal der blandt andet afleveres en opgave hver tredje måned for
at holde sig skarp.
- Jeg fortsætter som national dommer, så det er dejligt, og jeg er glad for, at
jeg har givet noget tilbage til sporten og
de mennesker, som troede på mig som
international dommer, understreger han.
En mand som engang var chauffør og
støttende far for sin talentfulde søn.
Indtil den dag han spurgte, om der
ikke var noget, han kunne gøre.
Det fik både dansk og international
bueskydning stor glæde af – og det samme gjorde Flemming Skjoldborg.

BLÅ BOG
Flemming Skjoldborg
Alder: 65 år
Bopæl: Søften
Civil stand: Gift
Børn: Kristian
Job: Ingeniør hos CGI
Diverse: Udover bueskydning bruges
fritiden i sommerhuset i Vedersø

DOMMERGERNINGEN
Uddannet national dommer i 2002
Uddannet europæisk dommer i 2009
Uddannet international dommerkandidat 2011
Uddannet international dommer 2013
WORLD ARCHERY – EUROPÆISKE OPGAVER
2010: European Indoor Championship, Kroatien
2011: European Field Championship, Italien
2013: European Outdoor Championship, Holland
2014: European 3D Championship, Estland
2015: WAE Indoor Championship, Kroatien
2017: European Indoor Championship, Frankrig
2018: Para Archery European Championship, Tjekkiet
2019: European Indoor Championship, Tyrkiet
WORLD ARCHERY – INTERNATIONALE OPGAVER
2012: Paralympic Games Test Event
2012: Paralympic Games, London
2014: Archery World Cup stage 3, Antalya
2015: World Archery Championship, København
2016: Archery World Cup stage 3, Antalya
2017: Archery World Cup stage 2, Antalya
2018: Archery World Cup, Antalya
2019: Archery World Cup, Shanghai
Skulle have dømt til WAE European Grand Prix 2020
i Kroatien, men stævnet blev aflyst på grund af Covid-19.
Udtaget til at dømme i Paralympic 2020 i Tokyo, men
stævnet er på grund af Covid-19 udsat til 2021, hvor
Flemming Skjoldborg fortsat figurerer som dommer.
INVITATIONAL
2008: F2F, Amsterdam
2010: F2F, Amsterdam
2012: F2F, Amsterdam
DIVERSE
2006: Medlem af Bueskydning Danmarks lovudvalg
2008: Formand for Bueskydning Danmarks lovudvalg
2006-2008: Sekretær i Randers Bueskyttelaug
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