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        Rønne, den 25. novenber 2021 

Hej Venner i Bueskydning Danmark! 

Denne udgave af  OL og bueskydning er en opdateret udgave fra Tokyo 

2020 (2021). 

MEN da jeg efterhånden ikke rigtig har overskud til at bestride den 

fortsatte vedligeholdelse af kompendiet - og det gælder så også skrif-

tet Medaljeoversigt - kunne det være fint om en anden historisk inte-

resseret person/bueskytte havde lyst til at ta´ over. 

Man er velkommen til at skrive til mig om yderligere oplysninger des-

angående. 

Med venlig hilsen, Holger Kürstein 

h.kurstein@mail.tele.dk. 

1950 - ca. 
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Paris år 1900 
Søndag morgen, den 27. maj år 1900 genlød Place de 
la Nation i den østlige ende af Paris af trommers 
buldren. I tidligere tider ville det have indikeret, at en 
halshugning skulle finde sted. Pladsen husede en guil-
lotine under den franske revolution. 
I det sene forår 1900 var trommespillet imidlertid til 
ære for tusinde af bueskytter marcherende i grupper 
– compagnies, konkurrerende bueskytteforeninger - 
som var opstået af de lokale militser fra middelalde-
ren. 
De omkring 5000 bueskytter marcherede med militær 
præcision i grupper á fire – alle bærende deres bue i 
højre hånd, iført deres uniformer og bag deres klub-
banner. Foran flokken iført opsigtsvækkende kulørte 
farver gik den franske nationale mester ”rois” de 1899 
og 1898 eller ”Kings” of 1899 og 1898. 
  

OL´s fødsel 
Et lille problem var, at ikke alle bueskytterne på Place 
de la National den dag vidste, at de også var deltagere 
i de olympiske lege. Det kunne man dog tilgive dem, 
idet den olympiske bevægelse lige knap nok var seks 
år gammel, og dens eksistens var endnu ikke slået 
igennem. 
De moderne olympiske lege startede i juni 1894 i Pa-
ris med dannelsen af IOC – den Internationale Olym-
piske Komite, og de første lege blev afholdt i Athen 
1896, hvor bueskydning ikke var på programmet. 
  
Sommer-OL 1900 blev afholdt i Paris, og da budgettet 
var meget lille, koblede man sig på verdensudstillin-
gen samme sted. Hvorved OL kom strække sig over 
syv måneder ligesom verdensudstillingen, der helt 
kom til at overskygge OL. Tilskuerne mistede overblik-
ket og interessen. 
Der var over 30 sportsgrene repræsenteret med i alt 
75 discipliner. Af spektakulære sportsgrene kan 
blandt andet nævnes drageflyvning, ballonflyvning og 
sportsfiskeri… 
  

Bueskydningens tidlige OL-historie  

Pole archery  (pæl-skydning)  i Paris år 1900. 

Fem af seks kvindelige bueskytter i tidens outfitt ved legene i Sct. 

Louis 1904. 

Et anderledes program 
Programmet for bueskydning var omfattende. Der var 
seks individuelle konkurrencer og fire for hold. To 
konkurrencer for ”pole archery” – hvor man skød ret 
op i luften efter en fuglelignende skive placeret på en 
høj pæl. Efter et fotografi at dømme med en stump 
pil. Derudover seks konkurrencer for armbrøst… 
Hovedkonkurrencen var skydning på 33 m og 50 m 
under en overdækket skydelinje eller under åben 
himmel efter en ringet skive på 48 cm i diameter. 
  

Sct. Louis 1904 
Fire år efter i St. Louis, USA omfattede bueskydningen 
tre skiveskydningskonkurrencer for mænd og to for 
kvinder, og bueskydning blev således en af de første 
OL-idrætsgrene med kvindelig deltagelse. Her gjorde 
Linda Howell, 17 gange amerikansk mester rent bord, 
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K vindernes dobbelt Columbia Round  var en del af  
bueskydningen ved OL i Sct. Louis 1904. 

En Columbia round bestod af 12 pile på hver af af-

standene 50-, 40- og 30 yard. Det samlede antal pile 

til den dobbelte runde var 72. Konkurrencen blev 

afholdt den mandag 19. september, 1904. 

 

Resultatet er baseret på point. Et point blev tildelt 

bueskytten med den højeste score på hver afstand 

samt ét point blev givet for flest træffere på hver 

Place Archer Points Score 

1 Matilda Howell, USA 9.5 867 

2 Emma Cooke, USA 0.5 630 

3 Jessie Pollock, USA 0 630 

4 Laura Woodruff, USA 0 547 

5 Mabel Taylor, USA 0 243 

6 Louise Taylor, USA 0 229 

afstand. To point blev 

tildelt den bueskytte, 

som noteredes for den 

højeste samlede score 

samt to point blev tildelt 

for flest antal samlede 

træffere.  

 

Læg mærke til, at skiver-

ne var placeret i begge 

ender af banen, hvorfor 

de damer medbragte 

buerne frem til marke-

ring. Man skød altså 

begge veje… 

Seks bueskytter ialt fra 

USA konkurrerede.  
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Lida Scott Howell, 

USA konkurerede i 

det tidlige 19-

hundredetallet. 

Hun vandt  tre 

guldmedaljer i 

Sct. Louis 1904 på 

double national 

and Columbia 

rounds og sam-

men med det 

amerikanske hold. 

idet hun vandt begge konkurrencer - den såkaldte  
”Columbia Rond” samt The ”National Round”. 
 

Bueskydning har været på det olympiske program 
over flere omgange. Man var med allerede i Paris 
1900 og i Saint Louis 1904, samt igen i London 1908. 
I Stockholm 1912 var bueskydning ikke med grundet 
svenskernes på den tid mangel på tradition for bue-
skydning. 
OL 1916 skulle have været afholdt i Berlin, men på 
grund af første verdenskrig blev det aflyst. Af samme 
årsag flyttede både skaberen af de olympiske lege, 
baron Pierre de Coubertin til det neutrale Schwiz og 
med ham IOC´s hovedkvarter, hvor det stadig findes i 
Lausanne.  
I Antwerpen 1920 kom bueskydning igen på program-
met med 10 konkurrencer. Seks skiveskydnings- og 
fire pole-konkurrencer. Et typisk belgisk koncept, hvor 
især pole-skydning var populær. 
 

FITA i kamp for OL 
OL fortsatte efter Antwerpen, men bueskydning blev 
herefter taget af programmet. Ironisk nok var det 
bueskydningens popularitet, som var hovedårsagen 

England’s Sybill 

Newell, guld ved 

OL i London 1908 

i nydelig outfitt 

med hat. Her kan 

vore dages unge 

damer slet ikke 

være med… 

William Dod, 

England, guldme-

dalist, London 

1908 i knapt så 

flot påklædning – 

dog med jakke og 

slips! 

Belgiens Hubert van Innis poserer med sin langbue efter at have 

vundet sin første olympiske guldmedalje i Paris 1900. 

Van Innis blev født i 1866. Som niårig startede han sin bueskyd-

ning, og han vandt sin første internationale konkurrence, Queen´s 

Grand Prix i 1980 som 14-årig. Han nåede at vinde igen i 1885 og 

1886 inden han blev indkaldt til militæret. Efter hjemsendelsen i 

1993 blev han gift og nedsatte sig som restauratør og øldistribu-

tør. Alt i mens han skød med bue i St. Sébastian Archery Guild. 

Hver gang han vandt en konkurrence, oversprøjtede han sin re-

staurant med champagne. Så gulvet i restauranten var tit sølet til. 

Han vandt Queen´s Grand Prix tre gange mere i 1893, -86 og -98. 

Ved OL i Antwerpen 1920 vandt Hubert van Inns fire guldmedaljer 

i de forskellige konkurrencer - alt imens han var primus motor i 

organiseringen af bueskydningen! 
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dertil. Der var så mange forskellige slags konkurren-
cer, at man ikke internationalt kunne blive enige om 
et fælles koncept. Ikke før dannelsen af Fédération 
Internationale de Tir á l´Arc, FITA i 1931 i Lwow, Po-
len, og hvor man samme sted skød det første VM ef-
ter et fælles reglement . 
 

 De færreste ved, at bueskydning faktisk var repræ-
senteret ved legene i Tokyo 1964 – men som demon-
strationssport. Det var den specielle japanske form 
for bueskydning, Kyudo, gående ud på at få sind, krop 
og bue til at fungere som en helhed, der blev vist. 
 

Der skulle gå 52 år, inden bueskydning igen kom på 

det olympiske program. Inden da havde man haft 

mange og lange ”slåskampe” mellem IOC og FITA. 

Allerede i 1950 havde IOC noteret sig, at FITA var en 

amatørsport med et internationalt islæt. Man accep-

terede FITA-reglementet som brugbart for olympisk 

bueskydning, ifald organisationen af OL 1952 i Hel-

singfors ønskede at optage bueskydningen på deres 

program. Hvilket de desværre ikke gjorde… 

Mellemspil 
I 1957 gengives en artikel i BUESKYDNING af davæ-

rende generalsekretær i FITA, svenskeren Lars Eke-

gren under overskriften ”Da bueskydning blev olym-

pisk igen”. 

Han skriver, at der er indtruffet noget ganske ekstra-

ordinært. Bueskydning er den eneste 

idrætsgren, som er blevet genopta-

get på det olympiske program. Til 

trods for, at IOC’s principielle beslut-

ning fra 1938 om at hele program-

met skulle nedskæres, og at ingen ny 

idrætsgren skulle kunne optages i 

fremtiden. 

Han var specielt glad over for hans 

danske venner, som havde spillet en 

betydelig rolle i den henseende. Bl.a. 

var det den daværende formand 

Poul Nielsen, som i 1948 meget 

energisk på FITA-kongressen i Lon-

Mrs Inger Frith, FITA-præsident 1961-1977. 

Skytter fra Potomac Archers, som vandt guld i holdkonkurrencen 

1904 i Sct. Louis. 

Hubert van Innis (til venstre) sammen med med-

lemmer af det belgiske guldvindende hold ved 

VM 1933 i London. Usædvanlint at samtlige 

skytter var venstrehåndet! 

don gik ind for kravet om at bueskydning burde findes 

på det olympiske program. 

Siden da havde svenskerne Ekegren og Henry Kjellson, 

som begge i 1949 valgtes ind i FITA’s præsidium - 

sidstnævnte som præsident ”sat fuld fart” på det 

olympiske spørgsmål.  

Også den nye præsident (1957), belgieren Oscar Kes-

sels har efterfølgende medvirket på en særdeles for-

tjenstfuld måde til resultatet. 

Ekegren nævner også, at man havde haft støtte fra 

medlemmer af IOC, bl.a. det danske medlem af komi-

téen, prins Axel. 

  

Man havde også fået hjælp af en nedsat komité, som 

havde til opgave at reducere OL-programmet fra 7000 
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til 5000 deltagere. Trods det havde man fået plads til 

en olympisk bueskydekonkurrence med 100 deltage-

re! 

 

Følgen blev, at FITA blev opfordret til at arrangere en 

opvisning for IOC’s medlemmer på en kongres for et 

par år siden (1955). Efter mange forhandlinger og kor-

ridoraftaler frem og tilbage mente Ekegren, at man 

nu havde fået selveste IOC præsident Avery Brundage 

som overbevist bueskyttetilhænger! 

Ekegren var ”fuldstændig bombesikker” på et positivt 

resultat, og nu var der kun at afvente, hvordan det 

olympiske bueskytteprogram kom til at tage sig ud.  

Formentlig en dobbelt FITA-ronde over fire dage. Så 

vidt Lars Ekegren. 

Løbet var dog kørt for 1960 - hvorefter man håbede 

på 1964, hvor det så end skulle afholdes. Men - men! 
  

Bueskydning med igen 
I FITA kæmpede man videre, men først i 1972 i Mün-

chen lykkedes det.  

Ved efterkrigstidens olympiske lege havde der ikke 

været præcedens for bueskydning. Så beslutningen 

om at optage bueskydning på det olympiske program 

betød, at den daværende præsident for FITA, mrs. 

Inger Frith, England fik fuldt op at gøre med at relan-

cere sporten til et OL. Der var ikke tid til the og små-

snak! Skytter og medlemslandenes organisationer 

rundt om i verden ville vide betingelserne for at delta-

ge.  
  

I FITA fik man på kongressen 1969 fastsat standard for 

kvalifikation til OL. Det blev besluttet, at hvert land 

kunne stille med tre herrer og tre kvinder. For at være 

berettiget til deltagelse, skulle herrer have skudt 1100 

point og kvinder 1050 point i en FITA-ronde. 

  

Det viste sig, at organisationen i München havde valgt 

et stadion, som efter at have konsulteret FITA måtte 

erkende, at det var for lille. Herefter byggede de tyske 

arrangører en bane på 5000 m2 med plads til 20 skiver 

for herrer og 12 for kvinder. Anlægget omfattede og-

så en restaurant samt tre tribuner til omkring 1100 

tilskuere. 
  

Skribenter, som rapporterede fra skydningen, var alle 

enige om, at det var et mageløst set up. Mrs. Frith 

udtalte, at det var  

”det mest skønne af alle Münchens idrætsare-

naer. Tilskuere til legene, var vilde med at over-

være bueskydningen, for så vidt de kunne skaffe 

sig billetter”. 
  

Bueskydningen blev en ”sællert”. 99 % af alle billetter 

blev solgt! 

Det engelske hold ved VM 1952 i Bryssels 20 år før bueskydning blev en del af OL. Mrs. Frith, nr. 5 fra venstre var aktiv bueskytte dengang. 

Hun blev dog sidst af 27 kvinder ved den lejlighed, idet hun ikke deltog på fjerdedagen på den lange ronde.  Til gengæld opgav hun ikke 

bestræbelserne for at få bueskydningen tilbage i OL-regi, da hun blev valgt som præsident for FITA 1961 - 1977. 

Mrs. Frith fik æren at 

overrække guldmedal-

jen til den første olym-

piske champion, Doreen 

Wilbour, USA efter 52 

år. 
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D en tyske organisationskomite havde sat alle sejl 

til for at festliggøre bueskydningens genkomst til de 

Olympiske Lege - efter i 52 år at have været ude i kul-

den. Bueskydebanen, som var anlagt i forbindelse 

med en gammel ”englischer garten” var indhyllet i 

festlige farver med flag som vejede i en svag brise 

repræsenterende de konkurrerende nationer. Et or-

kester spillede traditionel tysk musik i pauserne! 
 

Danmark havde  fire deltagere med, da bueskydnin-

gen igen kom på det olympiske program i 1972. DBSF 

havde udtaget, Lilli Lentz, Automatic, Erna Rahbek 

Pedersen, Helsinge, Arne Jacobsen, Frederikshavn og 

Herluf Andersen, Lyngby. De havde kvalificeret sig ved 

at have skudt mindst 1100 point i en FITA-ronde for 

herrer og 1050 point for kvinder. Det var før man 

brugte systemet med kvotapladser. 

Kravet var besluttet på FITA-kongressen 1969. Disse 

krav blev i øvrigt ændret på kongressen sideløbende 

med OL derhen, at hvert land fremover kun kunne 

stille med to herrer og to kvinder. 

München 1972 med fire danskere 

Knud Erik Pedersen, kasserer i DBSF og Arne Vindum, 

sekretær var med som ledere. Førstnævnte var udpe-

get som dommer og Vindum som medlem af appel-

juryen. 
 

Forolympisk turnering 
Den 22. og 23. maj var holdet til forolympisk testtur-

nering i München. Grundet det tidlige tidspunkt på 

året var det med lidt bekymring, man tog af sted. 

Træningen havde ikke været optimal. Bedre blev det 

ikke, at Arne Jacobsen bekendtgjorde, at han havde 

taget en ny bue med, som kun var afprøvet på 90 m! 

Ikke desto mindre slog Arne hele den europæiske eli-

te med flere længder – 1235 point. Nr. to, en finne 

skød 1213 point. Hvilket formentlig gav anledning til 

visse forventninger ved det forestående OL… 

Arrangementet var kommet i stand, bl.a. for at orga-

nisationskomiteen kunne få gennemprøvet alle funk-

tionerne ved en sådan stor begivenhed. Og det var 

nok en god idé. Adskillige forhold skulle bringes i or-

den både før testturneringen kunne starte samt efter-

følgende inden OL!  
 

Danske rekorder 
Programmet ved OL var en dobbelt FITA-ronde, og 

skydningen gik over fire dage. Første dag de to lange 

afstande og anden dag de to korte. Som så blev gen-

taget tredje og fjerde dag. 

Hele OL-programmet blev udsat én dag grundet den 

tragiske begivenhed, hvor 8 israelske atleter blev 

        Lilli Lentz.             Erna Rahbek Pedersen.       Herluf Andersen. 

USA´s Doreen 

Wilber blev 

som 41-årig 

den første 

kvindlige olym-

piske guldme-

daljevinder i 52 

år. 

John Williams, USA  præsterede ny verdensrekord på både en 

enkelt -og dobbelt FITA-ronde og vandt olympisk guld.  

Arne Jacobsen og Herluf Andersen. Foto fra Arcus hjemmeside. 
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dræbt i en gidselaktion, som ikke her skal udredes 

nærmere. 
 

Efter første FITA-ronde lå Arne Jacobsen på en 20. 

plads, Herluf Andersen på en 23. plads. Erna Rahbek 

lå nr. 27 og Lilli Lentz nr. 28. 

De tre førstnævnte forbedrede deres placeringer på 

anden ronde, mens Lilli Lentz måtte en plads ned. 

Arne Jacobsen, Herluf Andersen og Erna Rahbek præ-

sterede hver en dansk rekord undervejs. Se nedenstå-

ende skema. 

Herluf Andersen blev den kun anden dansker over de 

1200 point med sin anden FITA-ronde på 1216 point. 
 

Herrernes konkurrence blev vundet af John Williams, 

USA med 2528 point, mens Doreen Wilber, også USA, 

vandt kvindernes skydning med 2424 point.  

Hendes anden FITA-ronde på 1226 point var ny ver-

densrekord – og altså også OL-rekord. 

Williams satte ligeledes ny verdensrekord i første ron-

de med 1268 point – i øvrigt med en mis… Også den 

dobbelte FITA-ronde var verdensrekord. 

Bueskydningen blev så stor en succes ved OL, at man 

mente, at den var kommet for at blive. Hvilket jo ind-

til i dag har holdt stik!  

Arne Jacobsen 90 m 70 m 50 m 30 m point Total / placering 

1. FITA 244 296 305 343 1188 20 

2. FITA  288 # 305 301 341 1235 2423  /  8 

Herluf Andersen 

1. FITA 244 306 298 330 1178 23 

2. FITA 275  317 # 297 327 1216 2394  /  13 

          

Erna Rahbek Pedersen 70 m 60 m 50 m 30 m   

1. FITA 267 238 241 320 1111 27 

2. FITA  241 300  262    330 #  1133  2244  /  26 

Lilli Lentz             

1. FITA 242 294 258 315 1109 28 

2. FITA 252 276 258 323 1109 2218  /  29 

            

# ny dansk rekord 

Skydelinjen helt i hvidt. I alt 95 atleter fra 24 lande deltog i bueskydningen i München. 

 Kongres 
I forbindelse med OL afholdt FITA sin 27. internatio-

nale kongres, hvor man bl.a. indførte 25 m og 18 m 

indendørs med 30 pile på hver afstand samt 60 cm og 

40 cm skiver. Endvidere besluttedes det, at kun to 

herrer og to kvinder fra hvert land kunne tilmeldes 

OL. Det var lang tid før holdskydningen blev indført. 

Dronning Anne Marie af Grækenland var blandt tilskuerne - her 

sammen med FITA’s præsident mrs. Frith, som i øvrigt talte dansk 

via sin danske afstamning. 
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F ormanden for Dansk Bueskytte Forbund, Knud 

Andreasen gav i sine tanker i BUESKYDNING for det 

nye år - 1976 - bl.a. udtryk for, at der denne gang nok 

ikke ville blive udtaget fuldt hold til OL (to herrer og 

to kvinder) som sidst i München. 

Knud Andereasen henviste til, at DOK (Danmarks 

Olympiske Komite) kun ville udtage skytter, som var i 

den absolutte verdenselite. Ydermere havde IOC (den 

internationale olympiske komite) fundet det nødven-

digt at begrænse det samlede deltagerantal. Men 

Knud Andreasen håbede alligevel på, at Danmark ville 

blive repræsenteret med flest mulige skytter.  
 

I en kort meddelelse i martsnummeret af DBSF’s or-

gan blev det kundgjort, at kun Arne Jacobsen var fore-

løbig udtaget. Og studerer man resultatlisterne fra 

årets tidlige udendørs stævner, var det nok ikke helt 

ved siden af. Arne Jacobsen var flere længder foran 

de øvrige herrer. 

På kvindesiden havde Erna Rabek Pedersen dog et 

flot resultat på 1178 point i juni måned. Med det var 

nok for sent. Og en 18.-plads ved EM på hjemlig 

grund var åbenbart ikke nok til en sidste øjebliks udta-

gelse. Arne Jacobsen blev eneste danske bueskytte 

ved OL i Montreal.  
 

Sikkerhed og politik 
Mens Darell Pace, verdensmesteren fra året før, kørte 

i bus de 62 km. fra den olympiske by i Montreal til 

bueskydebanen i Joilette, kunne han ikke undgå at 

føle sig en lille smule underlig. 

Montreal  1976 - Arne Jacobsen ene dansker 

”Der var militærvagter over det hele,” genkaldte Pace 

sig nogen tid efter. ”Jeg var tildelt både militære og 

civile vagter, som var med mig hele tiden.” 

Det var sporene fra terrorangrebet i München, som 

skræmte! OL var herefter ikke mere det samme… 
 

Derudover var der allerede inden første fanfare for 

alvor gået politik i de olympiske lege. Det startede 

med en disput vedrørende Taiwan - på det tidspunkt 

kendt i olympiske kredse som Chinese Taipei.  

Den canadiske regering nægtede Taiwan visa, idet 

man ikke anerkendte Taiwans uafhængighed af Kina. 

Nogle af taiwaneserne var på det tidspunkt allerede 

indlogeret. Den canadiske regering gav sig lidt under 

intenst pres og lovede Taiwan adgang. Såfremt de 

ikke insisterede på at kalde sig Republic of China, som 

IOC havde anerkendt dem som. Taiwaneserne rejste 

hjem. Heller det end at lade sig nedværdige. 
 

Ikke længe efter protesterede en blok af afrikanske 

nationer over New Zealands tilstedeværelse. Et rug-

byhold fra New Zealand havde brudt en blokade ved-

rørende sportsligt samkvem med Rodesia grundet 

landets racediskrimination. Afrikanerne forlangte 

udelukkelse af New Zealand. IOC var ubøjelig, og 22 

afrikanske nationer udvandrede fra OL – hvilket gjor-

de at planlæggerne i Montreal pludselig måtte omar-

bejde tidsplaner og konkurrencer. 
 

Arne Jacobsen 1976. Han var eneste danske bueskytte ved OL i 

Montreal. 

Luan Ryon, amerikansk  guldmedaljevinder og ny verdensrekord 

for en dobbelt FITA-ronde. 
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Amerikansk dominans 
Bueskydningen omfattede kun 37 herrer fra 23 natio-

ner og 27 kvinder fra 15 nationer - et fremmøde som 

skuffede præsident Inger Frit. Hun følte, at mange 

nationer havde undladt at tilmelde kvalificerede skyt-

ter. 

I 1970-erne var det amerikanerne, som dominerede 

bueskydningen. Siden sidst i 1960-erne var det som 

en svingdør, der bare lukkede talenter ind. John Willi-

ams, den 18 årige guldmedaljetager fra München og 

hans arvtager Darell Pace, var bare toppen af fæno-

menet. 

John Williams havde stoppet karrieren, og normalt 

skulle tabet af sådan en kapacitet have betydet en 

periode med genopbygning. Men det var ikke nød-

vendigt i den amerikanske lejr. 

Darell Pace havde i den forolympiske turnering passe-

ret 1300-grænsen som den første i verden at skyde 

1316 point i en enkelt FITA-ronde. Så han var godt 

forberedt til Montreal. 
 

Ny verdensrekord 
Det var man også på spindesiden. Luann Ryon gjorde 

som Darell Pace. Begge distancerede konkurrenterne 

eftertrykkeligt. Pace med 69 point og Ryon med 39 

point til nr. to. Derudover satte Luann Ryon ny ver-

densrekord for en dobbelt FITA-ronde. 

Også Luann Ryon var en ”opkomling”. Kun tre år før 

havde den 23-årige sydcalifornier startet med buen. 

Darrall Pace diskuterer scoren med Jim Easton, den senere præsi-

dent for FTIA 1989 - 2005, der var i Montreal som producer og 

instruktør af FITA´s officielle film om bueskydningen ved OL. 

Darell Pace, USA 90 m 70 m 50 m 30 m point Total / placering 

1. FITA 297 304 313 350 1264 1 

2. FITA 295 330 331 351 1307 2571 / 1 

Arne Jacobsen             

1. FITA 265 282 295 331 1173 16 

2. FITA 233 284 304 340 1161 2334 / 25 

  

Luann Ryon, USA 70 m 60 m 50 m 30 m point   

1. FITA 276 301 307 333 1217 1 

2. FITA 302 324 331 345 1282 2499 / 1 # 

# ny verdensrekord. 

I mange tilfælde blev der 

fremstillet frimærker med 

bueskyttemotiver i anled-

ning af OL og ofte af de 

mere perifære bueskytt-

tenationer. 

Her et frimærke fra Mon-

goliet, og til højre fra  

Paragruay - begge i an-

ledning af bueskydningen 

i Montreal  

Hun blev en sensation ved den amerikanske udtagel-

seskonkurrence. På den dobbelte FITA skød hun 2457 

point – kun otte point under den gældende verdens-

rekord, hvilket gav hende en plads på det amerikan-

ske OL-team. 
 

Arne Jacobsen 
Vor enlige deltager, Arne Jacobsen skød noget under 

sit bedste, og en samlet 25.-plads var formentlig hel-

ler ikke, hvad han selv havde håbet på. 

Ved forårets skydninger havde Arne bl.a. skudt 1193 

point i Aarhus, 1229 point i Frederikshavn samt 1168 

point ved EM i Brøndby. Men kun en understregning 

af, at OL er noget specielt – hvilket adskillige andre 

atleter både før og efter også har måttet sande… 
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kotte Moskvas olympiske lege. Beslutningen om 

at deltage i legene eller ej, er ikke blevet debat-

teret i ret mange lande. Ikke engang i USA hav-

de man taget beslutningen om boykot før indtil 

en måned før åbningsseremonien”.  
 

De sene afbud havde tvunget de internationale 

Moskva  1980 - uden danske bueskytter 

A t overtage FITA fra den universelt anerkendte 

mrs. Frith, var sin sag. Heldigvis for den italienske 

præsident arvede han en organisation, som var blevet 

ledet upåklageligt, og som derudover havde en positiv 

økonomi til en aktiv strategi. 

Havde han bare skulle forholde sig til at planlægge og 

arrangere bueskytte-stævner havde det ikke været 

nogen sag.  
 

Politisk boykot 

I stedet måtte FITA og den olympiske bevægelse be-

træde det politiske minefelt, som OL i Moskva 1980 

var, og som genererede problemer, der udfordrede 

selv en person som den milanesiske arkitekt. 

I sin åbningstale på kongressen i auditoriet på univer-

sitetet i Moskva, måtte man konstatere, at kun 29 

FITA-delegerede var mødt. Gnecchi-Ruscone opridse-

de situationen og sagde bl.a.:  

”Som alle ved, invaderede den sovjetiske hær 

Afghanistan i slutningen af 1979. En del lande - 

specielt USA - stod for en kampagne om at boy-

Den nyvalgte præsident for FITA, Francesco Gnecchi-

Ruscone, som havde afløst Inger Frith på FITA’s kongres i 

1977 i Canberra, Australien, fik sin sag for ved kongressen 

i forbindelse med OL i Moskva. 

Dommere og skytter noterer træfningen under kvindernes konkurrence. 

Præcident for 

FITA, Francesco 

Gnecchi-Ruscone, 

1977-1989. 
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Ved de forskellige 

OL blev fremstillet 

en plakat for bue-

skydningen. Flere 

af disse med et 

kunsterisk tilsnit - 

mere eller mindre. 

Denne er fra Mo-

skva 2000. 

Kvinder     70 m 60 m 50 m 30 m point 
Total / Place-

ring 

Keto   Losaberidze URS 1. 

FITA 

299 317 295 346 1257   

    2. 

FITA 

282 304 304 344 1234 2491 / 1 

Herrer     90 m 70 m 50 m 30 m     

Tomi Poikolainen Finland 1. 

FITA 

274 303 306 337 1220   

    2. 

FITA 

262 314 317 342 1235 2455 / 1 

Tomi Poikolainen fra Finland blev den hidtil yngste olympiske me-

ster i bueskydning med sine kun 18 år. I årene fra 1980 til 1996 

deltog han i OL, og vandt flere medaljer ved store mesterskaber - 

bl.a. guld ved EM i 1986 og sølv for hold ved OL i Barcelona 1992. 

 

Kreativiteten vedrørende 

udformningen af OL-

medaljerne hos de enkelte 

OL-arrangører var stor. 

Her dog et eksempel på en 

mere traditionel udgave 

fra Moskva 1980:  

En siddende gudinde Nike 

på forsiden og en stiliseret 

olympisk flamme bagpå. 

sportsorganisationer og organisationskomiteen til at 

udfylde hullerne efter atleter, officials og dommere. 

USA, Canada, Kina, Vesttyskland, Sydkorea og Kenya 

var blandt de 65 nationer, som blev væk, hvilket na-

turligvis satte sit præg på kvaliteten af de forskellige 

sportsgrene og konkurrencer. Danmark var et af de 

lande, som deltog. 

Men bueskyttemæssigt gjorde det ingen forskel. In-

gen dansk bueskytte havde formået at kvalificere sig. 

Og går man resultatlisterne igennem i 1979 og 1980, 

er det formentlig naturligt. Der var ikke opnået resul-

tater, som med rimelighed kunne indikere en delta-

gelse.  

Formanden for DBSF, Knud Andreasen udtrykte det 

således i sit tilbageblik over året 1980: 

”Bortset fra enkelte lyspunkter må vi konstate-

re, at vore eliteskytters resultater er stagneret”. 

Og videre: ”Helt afgørende for at vi opnår resul-

tater er indstillingen hos de aktive. Der skal 

ydes en ekstraordinær indsats for at erobre en 

plads i verdenseliten i dag, og er vi ikke parate 

til at møde disse udfordringer, nytter det hele 

intet”.  

Begrænset deltagerantal 
Kun 29 kvinder og 38 herrer deltog i den olympiske 

bueskydning, og studerer man resultatlisten, var vin-

derresultaterne noget under, hvad der var opnået fire 

år før – i hvert fald for herrernes vedkommende. Bl.a. 

var USA's topskytter ikke med! 

Herrernes konkurrence blev vundet af en ny finsk 

stjerne Tomi Poikolainen. 
I kvindernes konkurrence deltog 29 atleter fra 18 nationer.  
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Los Angeles 1984 - igen uden danskere 

D esværre var Danmark heller ikke denne gang 

repræsenteret. Prøver man at finde noget derom i 

vort tidsskrift BUESKYDNING op til OL, leder man for-

gæves. Måske fordi der netop på det tidspunkt fore-

gik store diskussioner og omvæltninger i forbundsle-

delsen, som optog sindene. Også at resultaterne ikke 

var til det. 

På repræsentantskabsmødet året efter kunne træner-

udvalget ved Arne Jacobsen berette, at man ”på vejen 

mod OL” havde deltaget i de svenske skytters OL-test, 

Kvinder     point 
Total / Place-

ring 

Hyang-Soon Seo Sydkorea 
FITA 1 1275 

2568 / 1 
FITA 2 1293 

Lingiuan Li Kina 
FITA 1 1279 

2559 / 2 
FITA 2 1280 

Jin-Ho Kim Sydkorea 
FITA 1 1276 

2555 / 3 
FITA 2 1279 

Herrer 

Darrell Pace USA 
FITA 1 1317 

2616 / 1 
FITA 2 1299 

Richard McKinney USA 
FITA 1 1295 

2564 / 2 
FITA 2 1269 

Hiroshi Yamamoto Japan FITA 1 1276 2563 /3 

Richard McKinney og Darell Pace, USA - sølv og guld. 

Hiroshi Yamamoto, bronzevinder fra Japan. 20 år senere 

vandt han sølv i Athen. 

samt i NM hvor svenskerne og finnerne distancerede 

de danske. Derudover havde man arrangeret et 

”lukket” stævne som sidste mulighed for at kvalificere 

sig. Men forgæves! 

Boykot - med modsat fortegn 
Man kunne have forventet en reaktion på den politi-

ske boykot af OL i Moskva. Og det var hvad der skete. 

Officielt meldte Sovjet fra - og med dem den samlede 

østblok - grundet ”sikkerhedsproblemer”. Man mente 

ikke at organisationskomiteen i Los Angeles qua den 

rekordhøje kriminalitet i USA kunne garantere for de 

sovjetiske atleters sikkerhed... 
 

Kina og Korea med 
Til gengæld deltog Kina for første gang efter kommu-

nismens overtagelse i landet. 

Til forskel fra legene i Moskva fik det ikke den store 

Koreanske kvindelige bueskytter på vej. Hyang-Soon Seo, guldvin-

der, Wang Hee -Yung og Jin-Ho Kim, bronzevinder. 



 15 

Huang-Soon Soe, Sydkorea , guldmedaljevinder var første af seks på hinanden følgende kvin-

delige koreanske guldmedaljetagere.  

Plakat fra OL 1984 i Los Angeles. 

betydning for kvaliteten af bueskydningskonkurren-

cen. De amerikanske topskytter var på plads. Richard 

McKinney og Darell Pace, som ved VM samme sted 

året før var blevet nr. 1 og 2 – i øvrigt med samme 

pointtal 2616 på den dobbelte FITA, var favoritter - 

hvilket de levede helt op til. 

Yamamoto, bronzemedaljevinder fra Japan, som var i 

sin første olympiske konkurrence, fik efterfølgende en 

lang olympisk karriere. Tomi Poikolainen, vinderen fra 

Moskva, blev femte. 
 

Koreansk gennembrud 
Koreanerne var med ved OL for første gang. I 1979 

brød de igennem internationalt da Kim Jin-Ho vandt 

verdensmesterskabet det år. Kims succes satte en 

lavine i gang i hjemlandet. Man begyndte at produce-

re verdensklasseskytter på samlebånd i midten af 

1980-erne. 

Kvindernes guldmedaljevinder, Seo Hyang-Soon fra 

Korea satte ny olympisk rekord på den dobbelte FITA, 

og det var den første af seks på hinanden følgende 

koreanske OL guldmedaljevindere! 

Kim havde følgeskab af to nye og yngre teamkamme-

rater, 17-årige Sco Hyang-Soo og den 18-årige Young-

Sook Park. Det var ventet, at Kim som den ældste 

skulle gå foran teenagerne, men Kim lærte, at de un-

ge ikke altid følger reglern. 

Kvindernes favorit var førnævnte koreaner Kim Jin-

Ho, som havde vundet verdensmesterskabet 1979 og 

1983. Konkurrencen var meget lige, men Kim´s hold-

kammerat, Sco Hyang-Soon havde den bedste 2. run-

de, hvilket sikrede hende guldet i en spændende dyst 

med sølvmedaljevinderen 

fra Kina, Li Lingjuan. 

På det tidspunkt skød man 

ikke holdkonkurrence ved 

OL, men havde man gjort 

det, ville de koreanske kvin-

der havde taget guldet!  

De koreannske herrer var 

stadig noget bagud.  Igen - 

havde der blevet skudt hold-

konkurrence, ville de have 

opnået en 3.-plads efter 

Frankrig og USA. 

New Zealand´s  Neoli Faihall skød 

siddende i en kørestol. Hun var den 

første handicappede atlet, som del-

tog i en olympisk turnering. 
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Lyse fremtidsudsigter 
I BUESKYDING nr. 11 1987 anedes lys forude. En arti-
kel fra BT, hvori var refereret om Ole Gammelgård, 
Holstebro og Jan Jacobsen, Silkeborg, som havde 
skudt sig op i verdenseliten i en turnering i Milano, 
var gengivet i bladet. 200 skytter deltog i hvad der 
blev betegnet som et for-OL. Begge skytter kvalifice-
rede sig til de afsluttende finaleskydninger blandt de 
12 bedste. 

Seoul 1988 med tre danskere 

Jan Jacobsen, 
Silkeborg. 

Ole Gammelgaard, 
Holstebro. 

Ydermere opholdt Ole Gammelgård, og Sten Jørgen-
sen, Roskilde sig USA på træningsophold i tre måne-
der, hvor de turnerede rundt til diverse turneringer. 
Det resulterede bl.a. i en dansk rekord på 50 m af 
Sten Jørgensen på 327 point i et stævne i Phoenix 
med deltagelse af 68 topskytter. Ole Gammelgård 
blev nr. 5 med 1278 point på FITA-ronden.  
Det gav formand Henrik Larsen i sine skriblerier ved 
årsskiftet anledning til at håbe på at få fire skytter 
udtaget til det kommende OL.  Måske nok lidt vel op-
timistisk… 
  

Sten Jørgensen præsterede ny dansk rekord på FITA-
ronden i en unionsmatch i Rønne sidst i august 1988. 
Rekorden lød nu på 1294 point, en forbedring på fem 
point af Frederikshavneren N.O. Kristensens, tidligere. 
Men det var lige efter OL, så desværre for Sten Jør-
gensen kom hans rigtig gode resultater for sent i for-
hold til udtagelsen, og det blev Henrik Toft, som blev 
holdets tredjemand. Han havde i sommerens løb gjort 
sig bemærket i toppen af resultatlisterne. 
  

Da OL oprandt midt i september var det altså med tre 
danskere på skydelinjen; Ole Gammelgård, Jan Jacob-
sen og Henrik Toft, Ålborg. 

 

OL kommercialiseres 
OL fire år før i Los Angeles satte en ny standard for 
kommercialisering af legene. Organisationskomiteen 
forhandlede bl.a. en meget højere pris for TV-rettig-
hederne og IOC adopterede hurtigt ideen. IOC præsi-
dent Samaranch - og med ham FITA’s præsident 
Gnecchi-Ruscone - indså, at legene måtte undergå 
adskillige forandringer for at tilfredsstille TV-selska-
berne. 
Gnecchi-Ruscone foreslog indførelse af holdkonkur-
rence, samtidig med at også finaleskydningen kom til. 
Det var for ”kedeligt” for TV med to lange FITA-ronder 
over fire dage. 
 

Grand FITA 

Så på kongressen i 1985 i Sydkorea blev Grand-FITA-
ronden samt holdkonkurrence for både kvinder og 

Henrik Toft, Ålborg. 
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mænd indført. Første gang man skød efter de nye 

proportioner var ved en international turnering i Ca-
serta, Italien i marts 1986. Og første gang ved et VM 
var i Adelaide, Australien 1987.  

OL i Seoul indledte en hel ny æra for den olympiske 
bueskydning. 
  

Erik Kornbek giver i BUESKYDNING november 1987 en 
forklaring på en Grand FITA”: 

”Den indledende ronde er en helt almindelig 
FITA-ronde, som skydes over to dage. 90- og 70 
m første dag. 50- og 30 m anden dag. 1/8- og 
1/4-finalerne skydes over én dag med 9 pile på 
hver afstand, hvor der i 1/8-finalen startes på 
90 m. I 1/4-finalen startes på 30 m med 9 pile, 
derefter 50 m og så fremdeles. 

Semi- og Grand-finalen skydes den sidste dag. 
Semifinalen med start på 90 m og derefter 
Grand-finalen med start på 30 m.” 

Efter den indledende FITA startede man igen på 0. De 
bedste 24 skytter fra kvalifikationen går videre til 1/8-
dels finalen. Herefter 18 til 1/4-finalen. 12 til semifi-
nalen og kun de bedste 8 skyder om medaljerne. Po-
intene i finalerne opsummeres.  

Som man kan se af nedenstående skema lykkedes det 
kun Henrik Toft af danskerne lige akkurat på en 23. 
plads at gå videre blandt de 24 skytter, som kvalifice-

rede sig til 1/8-finalen. Han 
klarede cuttet med de 1263 
point. Jan Jacobsen blev skivet 
af som nr. 25 med 1248 point - 
og det på antal niere! 

Henrik måtte herefter kapitu-
lere. 306 point skulle der til for 
at blive blandt de 18 skytter, 
som gik videre til 1/4-finalen. 
 

 Om det netop var på grund af, 
at finaleskydningerne var ind-
ført, at danskerne ikke præste-
rede helt optimalt, vides ikke. 
Men ikke kun de danske skyt-
ter lod sig påvirke. De to ame-
rikanske topskytter Pace (9) og 
McKinney (6) - guld og sølv fra 
1984 - var nok heller ikke til-
fredse med deres præstation. 

 

 Holdskydning 
Det var som nævnt første gang, at der var holdskyd-
ning ved OL. De tre danske skytter blev nr. 9 af i alt 22 
nationer i kvalifikationen og gik videre til 1/2-finalen 
som næstsidste hold. Men 938 point og en placering 
som nr. 11 her var ikke nok, og man var ude af turne-
ringen. 
Sydkorea vandt foran USA og England ved at besætte 
anden-, fjerde- og tiendepladsen i kvalifikationsrun-
den og ved i finalen at besejre USA. Svenskerne nåede 
med 964 point som det sidste hold blandt de 8 natio-
ner i finaleomgangen og endte også som nr. 8.  

 

1980-erne var perioden, hvor de koreanske skytter 
for alvor slog igennem. Bueskydning var stort i Korea, 
og forventningerne var store. Tilskuerpladserne med 
1000 tilskuere var fyldt til bristepunktet de fire dage, 
skydningerne stod på. Men tre unge koreanske kvin-
der lod sig ikke påvirke. Wang Hee Kyung, som havde 
vundet sølv ved VM året før, var den ældste. Hendes 
to teamkammerater fra VM havde ikke formået at 
kvalificere sig til OL. I stedet var to helt unge piger/
kvinder på bare 17 og 18 år, Yun Young Sook og Kim 
Soo Nyang, trådt i stedet. Og de unge damer gjorde 
rent bord. Guld, sølv og bronze! 
I holdskydningen slog man Indonesien, mens USA blev 
nr. 3 ved at besejre Sovjetunionen. 

Guld, sølv og bronze samt holdguld til de koreanske kvinder. 

Kvinder   1. FITA 1/8 1/4 semi finale Grand FITA 

KIM Soo Nyang Sydkorea 1331 331 337 340 344 1352 / 1 

Wang Hee Kyung Sydkorea 1298 320 330 332 332 1314 / 2 

YUN Young-Sook Sydkorea 1296 328 326 326 327 1307 / 3 

Herrer               

Barres Jay USA 1294 313 326 334 338 1311 / 1 

PARK Sung-Soo Sydkorea 1303 322 324 329 336 1311 / 2 

ECHEEV Vladimir URS 1304 313 320 328 335 1296 / 3 

Henrik Toft Danmark 1263 295       / 23 
Jan Jacobsen Danmark 1248         / 25 

Ole Gammelgård Danmark 1203         / 56 

Maskot  for 
bueskydningen 
i Seuol. 
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Barcelona 1992 - igen tre danskere 

En spektakulær åbning 
De lidt ældre bueskytter vil alle kunne huske indled-
ningen på OL i Barcelona 1992. Den olympiske flam-
me blev tændt med en brandpil under åbningshøjti-
deligheden af den spanske bueskytte, Antinio Rebollo, 
som repræsenterede Spanien i de Paraolympiske 
sommerlege 1984, 1988 og 1992. Rebollo havde træ-
net skuddet, mens det var mørkt - men i kunstigt lys. 
Da ceremonien stod på, var alt lys imidlertid slukket, 
og han måtte skyde på sit instinkt. Der var dødstille 
på det olympiske stadion, men da pilen i en flot bue 
passerede gasskyen og antændte den brød jublen løs.  
Det var ikke en helt let operation. Der var af Easton 
doneret 2000 specielt fremstillede pileskafter. Det var 
nødvendigt, for de endte alle ude på betonen på par-
keringspladsen. 
Efterfølgende blev det fastslået, at det var den fineste 
reklame, man kunne få for bueskydningen – både den 
ved OL men også i det hele taget. 
  

TV-venlig bueskydning 
IOC’s præsident, Juan Antonio Samaranch havde som 
gæst på FITA’s kongres 1989 i Lausanne hvisket FITA i 
øret, at der skulle ændres på skydeprogrammet, hvis 
bueskydning fortsat skulle være en del af OL. 
TV-selskaberne og tilskuerne havde det svært med 
den langstrakte Grand-FITA og efterfølgende finaler. 
IOC og den spanske organisationskomite havde oven i 
købet allerede besluttet at skibbe holdkonkurrencen 
fra programmet. 
Det satte gang i Jim Easton, nyvalgt præsident for FI-
TA og den tidligere præsident, Gnecchi-Ruscone. De 
fandt anledning til at tage bueskyttesagen op på IOC’s 
Executive-møde i Puerto Rico 1989. Med Samaranchs´ 
støtte var de i stand til at overtale IOC til at bevare 
holdkonkurrencen på det olympiske program i Barce-
lona. 

Antonio Rebollo repræsenterede Spanien ved Sommer Paralym-
piec 1984, 1988 og 1992. Han vandt sølv i -84 og -92, mens det 
blev til bronze i 1988. 

Olympic Round 
Efter at krisen var afværget, tog Easton fat på at bear-
bejde TV-selskaberne. Han formulerede en ny OL-
ronde og samlede topskytter, FITA-medlemmer og TV
-eksperter til en demonstration af en ny OL-ronde - 
kaldet Olympic Round. Den blev forslået og vedtaget 
på FITA-kongressen 1991 i Krakow, Polen. 
Olympic Round bestod af en enkelt FITA-ronde som 
kvalifikation med efterfølgende finaleskydning mand 
mod mand. De 32 bedste skytter - herrer som damer -  
avancerede til eliminationsmatcherne, som gik over 
12 pile pr. match på en 122 cm skive på 70 m. 
Den nye OL-ronde blev afprøvet i en turnering allere-
de i august 1991, hvilket gav bueskytterne lejlighed til 
at afprøve det nye koncept inden OL.  
  

Tre danskere 
Fra Danmark havde tre skytter kvalificeret sig. Ole 
Gammelgaard, Henrik Toft og Jan Rytter. Ole og Hen-
rik skød en flot kvalifikation og blev henholdsvis nr. 10 
og 16 af i alt 75 skytter, hvilket måtte siges at være 
godkendt. Desværre var Jan Rytter noget under sit 
niveau. Han nåede ikke til elimineringen som nr. 64.  
Henrik Toft tabte i første kvalmatch med 97-101 til en 
belgier, mens Ole Gammelgaard også i første match 
måtte se sig besejret af en brite med 98-103 for de 
tolv pile. 
I kvalifikationen for hold placerede man sig på en 7.-
plads med 3817 point og skulle møde spaniolerne i 
første match, som lå 10 med 3803. En match der teg-
nede helt lige. Desværre tabte det danske hold med 
230 p mod 233 p. Det viste sig senere, at spaniolerne 
gik hel til tops, da de besejrede finnerne i guldfinalen 
med 238 p mod 236 p. Hvilket selvfølgelig var uhyre 
populært i Spanien. 
Briterne slog Frankrig i bronzematchen, og Danmark 
blev placeret som nr. 12 af de i alt 20 hold.  

Jim Easton, præsident 
for FITA fra 1989 til 
2005. Nuværende 
æresformand. 
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I formand Henrik Larsens tilbageblik over året 1992 
mente han, at de danske OL-bueskytter måske havde 
forventet lidt mere af dem selv og måske også havde 
forventet medaljer. 
Resultaterne, der var blevet skudt op til OL, havde 
givet en del forhåbninger. Men det skulle altså ikke 
være denne gang. Henrik Larsen gav skytterne den 
kredit, at de ikke kom med bortforklaringer – profes-
sionelle som de var! 

Franskmanden, Sébastian Flûte præsterede fra en 
14.-plads i kvalifikationen at gå helt til tops ved at be-
sejre storfavoritten, Jeong Jae-Heon fra Sydkorea. 
Simon Terry fra England, som det danske publikum 
stiftede bekendtskab med i Nyhavn 17 år efter i 2009, 
blev tredje. 
De koreanske kvinder viste igen deres kvaliteter. Det 
individuelle guld og sølv gik til Korea, mens tredje-
pladsen gik til en skytte fra det forenede hold. Den 

koreanske guldvinder 
Cho Yun-Jeong præ-
sterede tre verdensre-
korder undervejs mod 
guldet. 
Derudover blev det til 
en ny ver-
densrekord 
for holdet 
med 4094 
point. 

Herrer FITA 1. 2. 1/4 Semi Finale 

Sébastian Flûte, Frankrig 1301 / 14 107 106 109 110 110 /1 

Jeong Jae-Heon, Sydkorea 1329 / 1 110 111 106 108 107 / 2 

Simon Terry, England 1291 / 20 105 104 108 102 109 /3 
Martinus Grove, Norge 1311 / 7 106 104 109 107 103 /4 

Ole Gammelgaard 1306 / 10 98 / 26         

Henrik Toft 1294 / 16 97 / 27         

Jan Rytter 1217 / 64           
 Kvinder             

Cho Yun-Jeong, Sydkorea 1375 / 1 # 111 113 105 111 112 / 1 

Kim Su-Nyeong, Sydkorea 1364 / 2 106 114 112 106 105 / 2 

Natalia Valeeva, forenet 

hold 

1346 / 4 101 112 107 102 104 / 3 

Wang Hong, Kina 1302 / 17 103 107 108 105 102 / 4 

# Ny verdensrekord  

Det spanske guldhold jubler efter sejren over Finland med 238 p 
mod 236 p. 

Guld til Sydkorea, sølv til Kina og det forenede hold vandt bronze. 

Jan Rytter, 
Aalborg. 

De koreanske kvinder vandt holdguldet over Kina 
mens det forenede hold vandt bronze ved at slå 
Frankrig. 
IOC havde som en nødløsning gået med til at tillade 
de tidligere sovjetiske republikker at danne et samlet 
hold, idet der ikke havde været tid til - efter sammen-
bruddet af Sovjetunionen - at disse kunne organisere 
hver deres olympiske komite. 
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Atlanta 1996 - igen uden danskere 
Optimismen slog fejl 
Henrik Toft og Jan Rytter giver allerede i en artikel i 
BUESKYDNING januar 1995 udtryk for en vis optimis-
me for fremtiden og mulighederne for udtagelse til 
OL 1996. De henviser til flere gode resultater i diverse 
konkurrencer med bl.a. personlige rekorder. De ud-
trykker endda også måske mulighed for et damehold 
ved OL! 
 

Men Erik Hjortenbjerg, daværende formand for DBSF, 
skriver i januarnummeret 1996 om ”rigets tilstand” 
ikke noget om forventningerne til deltagelsen ved OL. 
Kun om trænerproblemer vedrørende OL-skytterne. I 
resten af udgivelserne for 1996 nævnes OL i Atlanta 
stort set ikke. 
Derimod skriver Ann Lindholm, projektleder på et 
projekt, ”OL 2000” om et samarbejde med en svensk 
trænerkapacitet, Leif Jansson, samt forhandlinger 
med Team Danmark vedrørende samme. Målet var 
angiveligt deltagelse af fuldt herre- og damehold i 
Sydney år 2000.   
Man må formode, at resultaterne i 1996 ikke rakte til 
udtagelse. I hvert fald blev OL i Atlanta uden danske 
bueskytter. 
 

Ny OL-ronde 
OL-skydningen havde endnu en gang undergået en 
ændring. Den indledende runde havde indtil 1992 
bestået af en FITA-ronde. Nu skulle der skydes den 
nye såkaldte OL-ronde med 72 pile på 70 m. Endvide-
re skulle der i eliminationsskydningerne skydes 18 pile 
indtil kvartfinalerne og fra og med kvartfinalerne 12 
pile. Derudover skulle samtlige 64 skytter - herrer 
samt damer - deltage i eliminationen mod hidtil de 32 
bedste. 

Den olympiske bueskydning var dermed ændret radi-
kalt mod en for publikum og især TV-selskaberne me-
re spændende begivenhed. Konkurrencen var blevet 
kortere og nemmere at forstå for ikke-bueskytter. 
Derudover havde man i guds eget land udstyret bue-
skyttearenaen - finalebanen - med storskærm og an-
den elektronik, så alle kunne følge med på nærmeste 
hold. Den indledende 70 m ronde var uden tilskuere 
og TV. Det var simpelthen for kedeligt for det ameri-
kanske TV-publikum... 
På finalebanen var i de indledende matcher kun fire 
par i gang samtidig, og tilskuerpladserne med plads til 
5.500 var formet som et ”U” rundt om banen. Disse 
var på det nærmeste fyldt hver dag. Og finaleskydnin-
gerne var specielt velegnet til TV-transmission. Ud-
skiftningen af skytter passede fint til reklameindslage-
ne… 
 

Korea igen 
For tredje OL i træk vandt de sydkoreanske kvindelige 
skytter holdskydningen - denne gang ved at slå ty-
skerne. Også individuelt tog de guldet ved Kim 
Gyeong-Uk, som slog en kineser i finalen. 
På herresiden var det amerikanerne, der løb med 
holdguldet. I den individuelle finale var Sverige repræ-
senteret af Magnus Petterson, som vi ved adskillige 
lejligheder også har set her i landet. Han måtte i fina-
len bøje sig for hjemmebanefavoritten, Justin Huish - 
112 p mod 105 p for de 
tolv pile. Samme Justin 
plejede at træne i sit hjem 
ved at skyde tværs over en 
vej, gennem sin garage og 
ud af bagdøren på en skive 
i baghaven… 
 

For de danske var der så 
kun at arbejde videre med 
Projekt 2000 og OL i Syd-
ney! Kim Gyeong-Uk , 

guldvinder. 

Det vindende team fre USA, Justin Huish, Richard Johnson 
og Rodney White. 

Poster fra Atlanta. 
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I  løbet af 1997 blev Projekt OL 
2000 styrket med ansættelse af 
Ole Gammelgaard som landstræ-
ner med ansvar for de olympiske 
skytter samt med talentudviklin-
gen af de unge - netop med hen-
blik på OL 2000 i Sydney. Ole blev 
ansat på fulltime frem til OL 
2000, og det skete i et tæt samar-
bejde med Team Danmark. Forlø-
bet skulle nøje følges af projektgruppen bestående af 
personer fra Team Danmark og DBSF. En høj grad af 
professionalisme blev etableret. 
 

Resurser til eliten 
I januarnummeret 1999 af BUESKYDNING er det 
næstformand Rolf Lind, som i sit frem- og tilbageblik 
nævner årets VM i Frankrig, som den store eksamen 
for OL-kandidaterne. Endvidere nævnes, at man har 
ansøgt om at få det sidste Grand Prix-stævne før OL til 
Danmark. 
På forbundsmødet samme år blev vedtaget en bevil-
ling til eliten på 150.000 kr. til forbedring af mulighe-
derne ved de kommende EM, VM og for recurveskyt-
ternes vedkommende OL.  
Ved VM 1999 i Frankrig klarede Katja Brix Poulsen fra 
Holstebro kravet for forhåndsudtagelse til OL ved at 
blive nr. 32. Hun vandt sin første finalematch. De fire 
herrer måtte se sig henvist placeringerne fra nr. 54 til 
94. 
Herrernes holdfinale var sidste chance for at erobre 
flere OL-pladser. Desværre skulle man møde korea-
nerne i første match, som da også vandt med 245 p 
mod 232 p, hvilket betød at Danmark endte på en 10. 
plads. Kun sølle tre point fra en 9. plads, som ved den 
lejlighed ville have givet udtagelse. 
 

Ny chance 

I oktobernummeret 1999 i BUESKYDNING meddeler 
formand for Eliteudvalget, Ann Lindholm, at Dansk 
Idræts Forbund vil revurdere udtagelsen, hvis der op-
nås en medalje ved EM 2000 i Tyrkiet. På den bag-
grund giver Ole Gammelgaard en orientering vedrø-
rende satsningen på EM for herrerne. Det indebar 
bl.a. inddragelse af idrætspsykolog Jørn Richter, som 
var bekendt med skytterne, foruden en samlet vurde-

Sydney 2000 - med Katja Brix Poulsen 
Dansk Bueskytte Forbund satte sam-

men med Team Danmark et stærkt 

arbejde i gang op mod OL 2000  - 

samt OL ude i fremtiden. En nøgle-

person heri var Ole Gammelgaard - 

daværende sportschef og landstræ-

ner. 

ring af skytterne og deres chancer for at toppe ved 
EM – og forhåbentlig senere ved OL. 
Holdet til EM kom til at bestå af Morten Caspersen, 
Køge, Henrik Toft, Aalborg og Jan Rytter, Tåstrup. Der-
udover Katja Poulsen, Holstebro, som tidligere var 
forhåndsudtaget til OL. På DIFs eliteudvalgsmøde i 
juni 2000 bliver Katja endeligt udtaget. 
De danske herrer opnåede ikke udtagelse. Hverken 
ved EM eller Grand Prix i Brøndby var resultaterne til 
det. Katja Poulsen og træner Ole Gammelgaard tog 
alene til Sydney. 
 

Unik bueskydning 
Bueskydningen ved OL i Sydney blev en unik begiven-
hed for FITA. For første gang over tre olympiske peri-
oder var der ingen ændringer i måden, hvorpå skyd-
ningerne skulle foregå. FITA og den olympiske bevæ-
gelse følte, at man havde kreeret en olympisk formel, 
som både indeholdt stor sport, samt at det var spek-
takulært at overvære. 
 

Katja nr. 44 
I den indledende kvalifikation skød Katja 307 p og 302 
p – total 606 point, hvilket placerede hende på en 
plads som nr. 57. I 32.dels finalen mødte hun Liu Pi-Yu 
fra Taiwan, som i indledende havde skudt 647 point 
på en ottendeplads. Det var en lidt for stor mundfuld. 
Liu vandt med 161 point mod 
Katjas 152 point. Men Katja 

  Katja B. Poulsen, DEN, 152 p - Lin Yi-Yin, TPE, 161 p   

”Hvis jeg tænker på min skydning, så 
fik jeg OL-feber i den indledende ron-
de, men skød godt i finaleronden. 
Jeg kom bare op imod den forkerte, så 
OL sluttede desværre alt for tidligt for 
mig”. 
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avancerede fra nr. 57 til slutplacering som nr. 44. 
Ole Gammelgaard konstaterede efterfølgende, at Ka-
tja havde skudt med den højeste puls, der nogensinde 
var blevet målt på hende, men at hun i øvrigt havde 
holdt godt styr på nerverne, og Rolf Lind mente i sin 
julehilsen, at Katja havde levet op til, hvad man kunne 
forvente af hende.  
 

Igen sydkoreansk dominans 

Men det var igen koreanerne, som dominerede kvin-
dernes konkurrence. I kvalifikationen blev de nr. 1, 3 
og 4. Kun italieneren Natalia Valeeva formåede at 
blande sig. Ingen af de koreanske kvinder tabte i 
match-skydningerne til andre end dem selv. Og det 
skete først i semifinalen. Resultatet blev ”fuldt hus” - 
guld, sølv og bronze til Sydkorea. En nordkoreaner 
blev nr. 4… 
I holdkonkurrencen var de ligeledes suveræne. Med 
1994 point og ny verdensrekord i kvalifikationen var 
de 60 point foran Ukraine. I finalen slog de Ukraine 
med 251 point mod 239 point. Tyskerne blev nr. tre 
med sejr over Tyrkiet.  
 

Australsk guld 

Hidtil havde herrerne fra Sydkorea i OL-sammenhæng 
stået lidt i skyggen af amerikanerne. Det så nu ud til 

Det vindende team fra Korea: Kim Soo Nyung, Kim Nam Soon og 
Yun Mi Jin. Sidstnævnte blev femte sydkoreanske kvinde i træk, 
som tog OL-guldet Individuelt. 

Simon Fairweathwer, Australien. 

Bedste nordiske islæt, Magnus Petterson, Sverige. 

måske at skulle ændres. I kvalifikationen blev man nr. 
1, 2 og 3. Men endnu havde de åbenbart ikke styrken 
i mand mod mand-skydningen. To koreanere tabte i 
tredje ronde, og den sidste blev slået i kvartfinalen af 
Magnus Petterson fra Sverige, der endte som nr. 4. 

Sydneys Maskot 

og svensk frimær-

ke. 

Vinder blev Australiens Simon Fairweather, 12 gange 
australsk champion og én gang verdensmester. Fair-
weather havde to gange tidligere deltaget ved OL i 
1988 og 1992 uden succes og havde egentlig opgivet 
bueskydningen. Men gode kræfter – bl.a. en koreansk 
toptræner, Lee Ki Sik, som var indforskrevet til det 
australske landshold – samt Fairweathers søster, der 
så ud til også at blive udtaget (nr. 22), fik ham på an-
dre tanker. Efter en 8.-plads i kvalifikationen arbejde-
de Fairweather sig op, og i finalen slog han Vic Wun-
derle, USA. Bronzen gik til Wietse van Alten fra Hol-
land. 
I holdkonkurrencen var Korea til gengæld suveræne. I 
kvalifikationen var de 59 point foran USA, og før gul-
det var hjemme gjorde de kort proces mod Ukraine, 
Rusland og Italien, som vandt sølvet. USA slog russer-
ne i kampen om bronze efter shoot of. 
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Athen 2004 - med Hasse Pavia Lind 
I Athen havde bueskytterne en unik chance for at konkur-

rere på Panathinaiko Stadium, hvor de første olympiske 

lege i moderne tid fandt sted i 1896. Panathinaiko Stadi-

um var bygget på ruinerne af det forhistoriske stadion fra 

år 329 før Kristus. 

tidligt i forløbet, og misser dermed OL-deltagelsen 
igen. Det samme gør de danske kvinder, som kun op-
når placeringer langt nede på listen. 
 

Tidlig på året 2004 deltager de danske OL-kandidater i 
en OL-træningslejr i Australien med håb om at ved 
EM i Belgien sidst i maj at erobre endnu et par plad-
ser. Målet var stadig at blive repræsenteret med et 
fuldt herrehold i Athen.  

For at opnå holddeltagelse, skal tre skytter fra et land 
opnå personlig kvalifikation. Ved EM bliver holdet nr. 
tre og Hasse Lind vinder sølv. Dennis Bager er tættest 
på, men desværre går en omskydning ikke hans vej. I 
stedet for OL i Athen blev det bilferie i Europa med 
familien. Og holdet missede man så også. 
 

Erik Kornbek fra Danage havde i forvejen sikret sig 
udtagelse. Ikke for at skyde men for at være supervi-
sor i forbindelse med, at der ved både for-OL og ved 
selve OL skulle skydes på Domino-skydemåtter. 
 

Hasse nr. 8 i rankingen 
Hasse, som var bueskytte på fuld tid op til OL og ind-
tog ottendepladsen på verdensranglisten, udtalte til 
pressen, at en top 10 placering ville være et ”flot re-
sultat”. 

Hasse opnår en 8.-plads med 666 point efter de første 
72 pile, og forventningerne hos både Hasse selv og 
træner Ole Gammelgaard er stigende. Der meldes ud, 
at det nu er en medalje, man går efter! 
 

I første ronde møder Hasse en egypter og vinder sik-
kert med 158 point mod 110 point. I anden ronde 
skulle han op mod Serdiuk fra Ukraine. Efter 5. ende 
fører Hasse med tre point efter X, 10, 10. Desværre 
bliver det kun til 25 point på de sidste tre pile. Efter 
en tæt dyst må Hasse bøje sig med 165 point mod 
Serdiuks 166 point. Slutresultat for Hasse en 19.-
plads. 
For at bearbejde skuffelsen valgte Hasse og Ole Gam-
melgaard at tage direkte til håndboldhallen for at se 
kvinderne vinde guldfinalen over Sydkorea. Hasse 

 

im Easton, Præsident i FITA udtalte om lokaliteten 
for bueskydningen i Athen: 

 ”Jeg syntes, at vi har den bedste lokalitet af 
dem alle. Placeringen af vor sport på et så hi-
storisk sted tilføjer den helt sikkert noget meget 
specielt. Selve de olympiske lege er allerede en 
unik oplevelse for en sportsmand, og at konkur-
rere på dette skønne marmorstadion tilfører 
det en ekstra dimension. Man kan sige, at det 
sætter et aftryk i vor historie, som jeg er sikker 
på, at enhver atlet vil sætte højt. Der er ingen 
tvivl om, at det også er specielt for tilskuerne – 
både på lægterne og ved TV-skærmene rundt 
om i verden. Jeg er sikker på, at vi er i stand til 
at udfylde rammerne med et stort show – som 
vi alle kan være stolte af.” 

Det antikke Panathinaiko Stadium var i øvrigt ikke 
stort nok til også at rumme opvarmningsfaciliteter. I 
stedet havde man etableret en bane fem minutters 
kørsel fra Stadium ved en sportsklub. Her kunne skyt-
terne varme op og tune buerne, til de var klar til at 
dyste. I specialbyggede køretøjer blev man så trans-
porteret til arenaen, uden at buerne skulle pakkes 
sammen. 
Det viste sig i øvrigt, at vindforholdene på det kom-
pakte stadion var noget specielle, hvilket gav sig ud-
slag i generelt lavere resultater i finaleskydningerne.  
  

Hasse på plads 
Hasse Lind fra Aalborg Bueskyttelaug indløste sin OL-
billet allerede i juli 2003 ved VM i New York - hvor 
dansk bueskydning var repræsenteret med et stort 
hold - ved at blive nr. 8. Desværre taber herreholdet 

J 

Hasse i en eftertænksom stund. (Efter nederlaget til  Ukraineren?) 

Hasse Lind. 
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stoppede sin bueskyttekarriere efter OL. Der var an-
det i verden end bueskydning… 
 

Koreanske verdensrekorder 
I kvindernes Ranking Round blev der sat ny verdens-
rekord - også af en koreaner, Park Seong-Hyeon med 
682 point. Samme Park præsterer - sammen med sine 
to holdkammerater sin anden verdensrekord, ved at 
de tilsammen opnår 2030 point for de tre gange 72 
pile. Sjovt nok med samme pointtal, 2030 point som 
de koreanske herrer vinder deres Ranking Round! 
  

De koreanske kvinder demonstrerer deres dominans 
endnu en gang ved Park Seong-Hyeon og Lee Seong-
Jin, som vinder henholdsvis guld og sølv. Den tredje 
koreaner bliver nr. 5 efter et nederlag i kvartfinalen. 
Britten Alison Williamson tager bronze. Det var 3. 
gang i træk, at OL-guldet gik til Korea! 
  

I herrernes konkurrence sætter Im Dong-Hyeon fra 
Sydkorea ny verdensrekord i ranking round med 687 
point. 
Lidt anderledes gik det i finaleskydningerne for de 
koreanske herrer. En femteplads, en sjetteplads og en 
plads som nr. 11 var ikke hverdagskost i de kredse. 

 Til gengæld var både de koreanske herrer og kvinder 
bedst skydende i holdkonkurrencen. Kun i kvartfina-
len mod Holland var herrerne truet, hvor de vinder 
250 p mod 249 p. Chines Taipei og Ukraine bliver nr. 2 
og 3. 
Kvinderne vinder i en lige finale over Kina - 141 point 
mod 140 point, mens Chines Taipei slår Frankrig i 
bronzematchen. 

Park Sung Hyun, guldvinder fra Korea. Alle medaljetagere blev 
bekranset med lauerbær til minde om de forhistoriske olympiske 
lege. 

Marco Galiazzo, guldvinder fra Italien. 

Holdguld til Korea med ny verdensrekord. 



 25 

D et stod forholdsvis tidligt klart, at Nils Dall, Bran-
de og Louise K. Lauersen, Taastrup ville være seriøse 
bud på dansk deltagelse ved OL i Beijing. I august 
2007 toppede de begge top 10-listen. Niels med 1304 
point ved et stævne i Varese, Italien og Louise ved 
skydningen i Middelfart med 1311 point. 
Ydermere ved VM i Leipzig samme år blev Niels Dall 
nr. 14 med 1312 point (FITA-ronde) og nåede til 1/8-
finalen, mens Louise blev nr. 34 med 1305 point og 
nåede til 1/32-finalen Undervejs præsterede Louise 
en dansk rekord på 70 m med 330 point. Hermed op-
nåede de begge en kvotaplads ved næste års OL. 
 
Det var første gang siden 1972, at Danmark kunne 
blive repræsenteret på både herre- og damesiden. Og 
ikke siden 1992 havde vi haft mere end en enkelt 
skytte med ved OL. 
Mens Niels Dall allerede var sikker på deltagelse, så-

Beijing 2008 - med Louise og Niels 
fremt han bevarede sit niveau, 
måtte Louise vente lidt. Først i 
juni 2008 stod det klart, at også 
Louise blev endeligt udtaget. 
  

Resultatmæssigt blev det desvær-
re ikke den store oplevelse for de 
danske. Niels Dall opnåede i sin 
indledende OL-ronde 634 point 
på en 52.-plads, mens Louise no-
teredes for 605 point som nr. 52, 
hvilket var noget fra hendes bed-
ste. 
I første finaleronde skulle Louise 
op mod en godt skydende polak, 
Małgorzata Sobieraj, og allerede 
her stoppede festen efter et par 
uheldige skud. 100 point mod 
113 point. Louises slutplacering 
bliver nr.  54.  

”Det var okay, men jeg havde håbet på  mere”,  

sagde Louise Laursen, der følte sig forstyrret af en 
skinger lyd fra banen ved siden af på et af sine skud. 
 

Også Niels Dall måtte gi´ sig. Han mødte overmagten i 
skikkelse af den forsvarende olympiske mester, Mar-
co Galiazzo fra Italien og tabte 97 - 114. Niels Dall ud-
trykte stor skuffelse, hvilket man kan forstå. Niels´ 
placering noteredes til nr. 61. 

-Jeg fik tæv. Det kan man vist roligt sige, og jeg 
fandt aldrig min skydning -  sagde Niels Dall til 
DR Sporten. - Det er hårde lærepenge, men de 
er også gode, og jeg regner helt sikkert med at 
stå ved de olympiske lege igen om fire år i Lon-
don, og til den tid, skulle jeg gerne være bedre 
både teknisk og mentalt. 

Desværre kom det ikke til at holde stik, som vi jo ved i 
dag. 
 

 

DIFs evaluering 
I en pressemeddelelse evalue-
rede Niels Nygaard, formand 
for DIF og Carl Holst, formand 
for Team Danmark de danske 
resultater og konstaterede, at 
selvom OL 2008 var det bedste 
medaljemæssigt i mange år 
med 2 guld-, 2 sølv- og 3 bron-
zemedaljer, måtte man erken-
de, at konkurrencen for speci-
elt de mindre idrætsgrene er 
blevet hårdere ved OL end ved 

Niels Dall. 

Louise Lauersen. 
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f. eks. VM eller EM. Mange nationer satser mere på et 
OL end på andre begivenheder… 
Niels Nygaard mente ligeledes, at man skulle drøfte 
hvad der kunne gøres for at forhindre, at atleter fra 
de mindre idrætter bliver negativt påvirket af den 
store medieopmærksomhed, som OL-deltagelsen be-
tyder - både op til og under OL.  
 
Efterfølgende kommenterer sportchef Henrik Toft i 
BUESKYDNING i oktobernummeret bemærkninger fra 
Team Danmarks direktør, Michael Andersens udtalel-
ser om, at flere mindre idrætsgrene (f.eks. bueskyd-
ning, red) ikke vil kunne vinde medaljer henset den 
hårde konkurrence og den træningsmængde, der skal 
til. 
Henrik skriver: 

  ”… Konkurrencen er hård. Javel. Få OL-
discipliner har så bred en top af medaljepotien-
tielle atleter, og selv skytter i den nederste del 
af OL-feltet er fuldtidsskytter. 
Vi var ikke kommet til Beijing med forventnin-
ger om at komme hjem med metal, og det ved 
TD også godt. Vi var kommet for at lære og for-
di, vi havde to skytter, der sidste år kvalificere-
de sig til OL med rigtig flot skydning” 

 

To gange holdguld - igen 
De koreanske herrer fik som for fire år siden også 
denne gang kvalificeret modstand. Individuelt blev 
det således kun til en sølvmedalje. 
Viktor Ruban fra Ukraine slog Park Gyeong-Mo i fina-
len 113 p – 112 p. De to andre koreanere blev hen-
holdsvis nr. 10 og nr. 14. Til gengæld vandt de hold-
konkurrencen for tredje gang i træk, idet de slog Itali-
en med 227 point mod 225 point. 

Zhang Juanjuan, guldvinder fra Kina. Viktor Ruban , guldvinder fra Ukraine  

Men´s  Final Round 

Viktor Ruban, Ukreine 113 p -  Gyeong-Mo Park, Sydkorea 112 p 
Bair Badyonov, Rusland 115 p -  Juan René Serrano, Mexiko 110 p 

Woomen´s  Final Round 

Zhang Juanjuan, Kina 110 p -  Park Seong-Hyeon, Sydkorea 109 p 
Yun Ok-Hui, Sydkorea 109 p - Kwon Un-Sil, Nordkorea 106 p 

Sydkorea 227 p - Italien 225 p 
Kina 222 p - Ukraine 219 p 

Men´s Team  Final Round 

Sydkorea 224 p - Kina 215 p 

Frankrig 203 p - England 201 p 

Woomen´s Team  Final Round 

Det sydkoreanske kvindehold med guldmedaljerne:  Joo Hyun-
Jung, Yun Ok-Hee, and Park Sung-Hyun. 

For første gang siden 1984 i Los Angeles måtte de ko-
reanske kvinder kigge langt efter den individuelle 
guldmedalje. Zhang Juanjuan fra Kina slog Park Seong
-Hyeon i guldfinalen 110 p mod 109 p. Sikkert til stor 
begejstring for hjemmepublikummet… 
Men ved de seks foregående OL i træk var guldet gået 
til en koreansk kvinde. 
Til gengæld sikrede det koreanske damehold sig igen, 
igen guldet - det havde de gjort siden holdskydningen 
blev indført i 1988. De to andre koreanere placerede 

sig som nr. 3 og 4 i den indledende skydning, og der-
med placerede det koreanske hold sig i spidsen i kvali-
fikationen med 2004 point - ny OL- og WM-rekord og 
79 point ned til englænderne. I finalen slog de så kine-
serne 224 p - 215 p. Helt tabt grebet havde koreaner-
ne altså ikke. 
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London 2012 - med tre danske ”piger”... 

Carina Christiansen, Maja Jager og Louise Laursen taber i kvartfinalen til Sydkorea efter at have slået Indien i første ronde. 

Carina fortsætter succesen i anden ronde ved at slå Le 
fra Taiwan med 6-4, mens Louise taber til Khatuna 
Lorig fra USA 4-6. I 1/8-dels finalen må også Carina 
strække våben. Hun taber til Avita fra Mexico med 2-
6. Carina får en delt 9.-plads, Luise en delt 17.-plads, 
mens Maja ender på en delt 33.- plads. 
  

En 8.-plads 
I holdkonkurrencen blev holdet indledningsvis place-
ret som nr. 8 af de 12 hold med 1946 point - det sam-
me som Kina men med færre 10-ere. Og faktisk foran 
så normalt stærke hold som Italien, England og Ukrai-
ne. Scoren var samtidig det hidtil bedste et dansk 
landshold havde præsteret! 
 

I første finaleronde møder danskerne holdet fra Indi-
en, som på forhånd var rangeret nr. 2 i verden, men 
som de besejrede efter en spændende match med 
211 point mod 210 point. 

Den olympiske bueskydning i London 2012 skulle foregå 
på den berømte Lord's Cricket Ground, Englands berømte 
hovedarena hvad angår cricket, som år 2014 kunne fejre 
sin beståen i 200 år. Efter sigende skulle det være første 
gang, at en anden sport end cricket skulle finde sted på 
det berømte anlæg. 
 

T re danske kvinder Carina Christiansen, Maja Jager 
og Louise Laursen, havde via en 8.-plads ved VM i To-
rino 2011 kvalificeret sig efter at have vundet over 
USA i 1/16-dels finalen. I maj 2012 offentliggjorde 
Danmarks Idrætsforbund (som nu også fungerer som 
OL-komité), at det var netop disse tre, som skulle del-
tage både individuelt og som hold, da de gennem hele 
optakten holdt et stabilt niveau. 
Det lykkedes desværre ikke de danske mænd at kvali-
ficere sig til OL. 
 

En 9.-plads 
I den indledende ronde klarede Carina en fornem 7.-
plads med 663 point og ny dansk rekord. Maja Jager 
tabte terræn i anden halvdel og måtte ned på en 
plads som nr. 35 medens Louise skød sig op i anden 
halvdel til pladsen lige bagefter som nr. 36. 
  

 I første individuelle finaleronde vinder både Carina og 
Louise 7-3 over henholdsvis Bernard, Australien og 
Beaudet, Canada. Maja Jager må se sig slået på shoot 
of 6-7 af Richter fra England. 

Ranking Round 1st Half /plac. 2nd Half /plac. Total 

Carina Christensen 332 / 7 331 / 7 663 / 7 

Maja Jager 325 / 22 317 / 47 642 / 35 

Louise lauersen 310 / 49 331 / 8 641 / 36 

En hæftig regnbyge generer danskerne, da de skulle afgive deres 
første pile i matchen mod Sydkorea - som var heldige og starte i 
opholdsvejr. Træner Ole Gammelgaard mente, at de danske kunne 
havde vundet, hvis det havde været omvendt... 
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Lord's Cricket 
Ground med det 
efterhånden kendte 
og flotte setup for 
finaleskydninger. 

I kvartfinalen skulle de så møde storfa-
voritterne fra Sydkorea, som endnu 
engang var favoritter til de olympiske 
guldmedaljer. I kvalifikationen levede 
sydkoreanerne fuldt op til værdighe-
den. De tre kvinder blev nr. 1 og 2 samt 
en ”smutter” som nr. 21. Det var nok til 
at blive ranked som etter med 1992 
point blandt de 12 hold. Danmark blev 
ranked som nr. 8 med 1946 point. Hår-
de odds! 
Ydermere satte en regnbyge ind netop 
som danskerne skulle skyde deres før-
ste pile, hvilket betød, at pigerne ikke 
kom rigtigt i gang før til sidst - da løbet 
var kørt. Sydkorea vinder med 206 point, 
mod Danmarks 195 point. Den endelige 
placering blev en 8.-plads. 

Efter at have elimineret Danmark i kvarten og Japan i 
semifinalen, vandt Sydkoreanerne over Kina i en tæt 
match med 210 p mod 209 p. Det var 7. gang i træk, 
at de koreanske kvinder vandt holdguldet - faktisk alle 
de gange, der er blevet skudt om holdmesterskabet 
ved OL. Imponerende! 
 

Danskernes resultat var i øvrigt med til at Team Dan-
mark valgte bueskydning som en af 8 sportsgrene, der 
ville få en opgradering af støtten med mere end 10 % 
det efterfølgende år. 
 

Holdguld til Italiens herrer 
Mændenes holdguld gik til Italien som lå på en 6.-
plads i kvalifikationen  efter en tæt match i finalen. 
Det var Italiens Michele Frangilli, som skulle skyde en 
10-er med den den sidste pil for sejr. Det var 5. gang i 
træk, at han ver deltager i OL, og på hans rutine skød 
han en 10-er i stregen. Men det er jo set før! 119 p 
mod 118 p. 

Den Sydkoreanske trio, Ki Bo-bae, Lee Sung-jin and Choi Hyeon-ju scorede 210 points 
på deres 24 pile og slog kineserne med et enkelt point. Dermed vandt de  koreanske 
kvinder OL-guld for 7. gang I træk. 

De sydkoreanske herrer tabte semifinalen klart til 
USA, hvorefter de slog Mexico i bronzekampen. Hvil-
ket de formentlig ikke var helt tilfredse med… 

Michele Frangilli, 5. gang ved OL. 
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Sydkoreanske Oh Jin-Hyeg ser så dårligt, at han kun lige kan ane 
farverne på skiven. Alligevel blev det til to verdensrekorder. 

 I den individuelle finale for mænd vandt sydkoreane-

ren Oh Jin-Hyeg sikkert over Takaharu Furukawa fra 
Japan.  Samme Oh Jin-Hyeg blev i øvrigt noteret for to 
verdensrekorder. I kvalifikationen skød Hyeg impone-
rende 699 point på de 72 pile. Og det til trods for at 
Hyeg er svagtseende på sit venstre øje. Det sydkore-
anske hold nåede 2087 point og slog dermed deres 
egen verdensrekord. 
 

Suverene sydkoreanere 
I kvindernes individuelle finale vandt Sydkoreas Ki Bo-
Bae over Mexicos Aida Roman. Sejren måtte dog hi-
ves i land via en shoot of. Efter 5-5 i sæt blev det kun 
til en 8-er i en drillende sidevind, hvorefter Aida Ro-
man blot skulle skyde en 9-er. Det blev så også en 8-
er men længere væk fra centrum. Ki Bo-Bae udtalte 
efterfølgende, at hun nok havde været lidt heldig!  
Aidas unge 18-årige holdkammerat,  Mariana Avita 
sikrede sig bronzen ved at slå den amerikanske vete-

Ki Bo-Bae vinder OL-guld. 

ran, Khatuna Lorig 6-2. Dermed 
fratog hun Lorig hendes anden 
olympiske medalje i hendes 5. OL-
deltagelse, efter at hun havde 
vundet bronze for hold i så tidligt 
som 1992 i Barcelona for det for-
enede hold af russiske republik-
ker. I mellemtiden var Lorig emi-
greret til USA.  
 

Med de Sydkoreanske kvinders to 
gudmedaljer i London har de i alt 
vindet 13 af de 14 hold- og indivi-
duelle guldmedaljer siden 1984, 
og efter 1988 i Seoul, hvor hold-
konkurrenserne blev indført. Hvil-
ket måske gør dem til  alle tiders 

bedste kvindehold i OL-historien. 
 

Teorier til denne store succes spænder fra det logiske 
til ligefrem det bizarre. »Kimchi Fingers« falder ind 
under sidstnævnte kategori. 
En sydkoreansk træner Baek Woong-Gi giver en for-
klaring på successen. De koreanske kvinder har me-
gen følsomhed og smidighed i deres hænder og fing-
re. Som de opnår, når de tilbereder den nationale ret, 
Parabol Kimchi ved at bruge hænderne til at klemme, 
hvirvle og smøre chillipaste på kålbladene i timevis... 
Velbekomme! 

Fra venstre: Marco Galiazzo, Michele Frangilli og Mauro Nespoli vinder med et enkelt point i 
finalen over USA med 219 p - 218 p. 

Event Gold Silver Bronze 

Men's Individual 
 Oh Jin-Hyek  Takaharu Furukawa  Dai Xiaoxiang 

Men's Team 
 Italy  United States  South Korea 

Women's Individual 
 Ki Bo-Bae  Aída Román  Mariana Avitia 

Women's Team 
 South Korea  China  Japan 
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Rio de Janeiro 2016 - uden danskere 

Koreas Ku Bonchan overlevede et par shoot-offs i 
kvart- og semifinalen, derefter slog han Frankrigs Jean
-Charles Valladont til guldfinalen i fem sæt - de sidste 
pile i den Olympiske konkurrence I Rio 2016. 
I kvalifikationen placerede de tre koreanske kvinder 
sig som nr. 1, 2 og 3 med henholdsvis 669 p, 666 p og 
663 point.  

 

Ku BONCHAN - olympisk guldvinder. 

Knusende koreansk do-
minans 
Var man ikke klar over det før, så 
blev man det i hvert fald denne 
gang i Rio. Koreanerne er suvere-
ne! 
De vandt alle fire titler - individu-
elt og for hold,  kvinder og mænd. 
Kvinderne vandt over det russiske 
hold, mens herrerne slog USA i 
finalerne. Sætcifrene 5-1 til kvin-
derne og 6-0 til herrene. Begge 
hold var rangeret som nr 1. efter 
kvalifikationen. 
Kim Woo-jin  sætter ny verdensre-

Hye Jin Chang, Bo Bae Ki og Misun Choi vinder Koreas 8. olympiske titel i træk. Hvilket vil 
sige at de koreanske kvinder har vundet samtlige holdtitler siden holdskydningen blev 
indført 1988 i Seoul. 

Derefter blev det til guld og bronze. Michun Choi som 
var bedst i kvalifikationen tabte kvartfinalen til Ale-
jandria Valencia fra Mexico. 

Chang Hye Jin , guldvinder efter at have slået  Lisa Unruh fra Tysk-
land i finalen med 6-2 i sæt. 

Kim Woo-jin og det koreanske hold. 

kord under perfekte vindforhold 
ved i kvalifikationen at score 700 
point med 72 pile, hvilket er et 
point bedre end den tidligere ver-
densrekord, der blev sat af lands-
manden Im Dong-Hyun under OL i 
London 2012. 
De koreanske bueskytter har en 
vis evne til at være ”bedst når det 
gælder …” 
Med Ku Bonchan sejr i mændenes 
guldfinale, vandt Korea alle fire 
titler for første gang i OL-historien. 

1 Choi Misun 669 p 

2 Chang Hye Jin 666 p 

3 Ki Bo Bae 663 p 
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1 
Kim Woojin 

Lee Seungyun 

Ku Bonchan 

Korea 

2 
Brady Ellison 

Zach Garrett 

Jake Kaminski 

USA 

3 
Alec Potts 

Ryan Tyack 

Taylor Worth  
Australien 

Herrer hold 

1 Ku Bonchan Korea 

2 Jean-Charles Valladont Frankrig 

3 Brady Ellison USA 

Herrer individuelt 

1 Chang Hyejin Korea 

2 Lisa Unruh Tyskland 

3 Ki Bobae Korea 

Kvinder individuelt 

Medaljefordelingen i Rio 

1 
Choi Misun 

Ki Bobae 

Chang Hyejin 

Korea 

2 
Tuiana Dashidorzhieva 
Ksenia Perova 

Inna Stepanova 

Rusland 

3 
Tan Ya-ting 

Lin Chih-chia 

Le Chien-ying 

Taipe 

Kvinder hold 

”Jeg føler virkelig, at det er sværere at skyde sig på det ko-
reanske landshold end at vinde guld ved OL”, udtrykte Ki Bo
-bae, regerende olympisk- og verdensmester før legene i 
Rio.  Denne gang måtte hun dog tage til takke med en 
bronzemedalje efter at hun tabte semifinalen til hendes 
landsmand - den senere guldvinder, Chang Hye Jin. 

De koreanske herrer vinder guld. 

Lisa Unruh, Tyskland sølvmedaljevinder. Jean-Charles Valladont, Frankrig tager sølvet. 
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Tokyo 2020 (2021) med Maja Jager  

Maja Jager var desværre eneste danske 

deltager fra Danmark, idet det danske da-
mehold missede deres sidste chance i Paris 
for også at kvalificere sig . 
  

Selv om der var lukket for den individuelle 
kvalifikation til OL, havde Danmark - med 
foruden Maja også Kirstine Danstrup Ander-
sen fra Holstebro samt Randi Degn, TIK Bue-
skydning - fortsat chancen for at tage en af 
de tre sidste pladser til holdkonkurrencen. 
Og de danske kvinder lagde faktisk stærkt 
ud på Stade Sebastien Charléty i kvalifikati-
onsskydning og kvalificerede holdet som 
nummer 5 ud af de 28 deltagende nationer. 
  

Her ventede så et opgør mod Brasilien, som havde 
skudt en rigtig fin 1/12 finale forud for mødet med 
Danmark, og desværre forsatte Brasilien den flotte 
skydning i matchen imod Danmark. Det resulterede i 
et dansk nederlag, og dermed slutter OL kampagnen 
for det danske damelandshold. 

Maja blev nr. 25 i kvalifikationen med 649 point - 321 
p og  328 p. 
I 1/32-dels matchen mødte hun  Diananda CHOIRUNI-
SA fra Indonesien, som hun slog med 6-2. 
I 1/6 dels matchen mødte hun så Perova Ksenia fra 
Rusland og måtte se sig besejret med 3-7. 
 

Desværre meddelte Maja så senere på året, at hun 
indstillede sin bueskyttekarriere. 

Mix Team for første gang ved 
OL 
Mix Team konkurrencen var med for første 
gang ved et OL. 
Første gang der blev skudt Mix Team var 
ved en World Cup konkurrence i 2007. Den 
blev skudt som en demonstrationsdisciplin 
ved VM i 2009, og i 2011 var den fuldt inte-
greret ved VM. Men altså her ved OL med 
for første gang.  

Der deltog i alt 23 nationer i kvalifikationen, 
som Sydkorea vandt med 1368 point foran 
USA på andenpladsen 18 point efter og Ja-
pan som nr. 3 - yderligere 7 point færre. 
I semifinalen slog de Mexico med 5-1 og i 

An San, 20 år og Kim Je Deok, kun 17 år vandt Mix konkur-
rencen. 

Sydkoreans kvindehold vinder Guld for 9. gang i træk ... -  

finalen måtte hollænderne se sig besejret med 5-3. 
 

Kvindernes holdkonkurrence 
Nok som forventet  var det de sydkoreanske kvinder, 
som toppede rangeringen af de i alt 12 lande. I kvalifi-
kationen blev de tre sydkoreanere suverent nr. 1, 2 og 
3! Og magtdemonstrationen fortsatte. 
De var oversidder i første runde, hvorefter de knuste 
enhver modstand.  De slog Italien 6-0, Hviderusland 5
-1 og i finalen vandt de med 6-0 over Rusland. 
Det var faktisk 9. gang i træk  de  sydkoreanske kvin-
der  vinder holdguldet - hvilket også er samtlige 
mesteskaber siden holdkonkurrencerne blev indført i 
1988! Denne gang var det An San (680 p), Jang Min-
hee (867 p) og Kang Chae-young (875 p), som udgjor-
de holdet. Ingen gengangere fra OL 2016! 
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Også individuelt guld til An San 
I kvindernes kvalifikation blev An San nr. 1 med 680 
point foran hendes holdkammerat, Jang Minhee med 
277 point.  Den tredie sydkoreaner, Kang Chae Young 
blev nr. 3  med 675 point. Endnu en magtdemonstra-
tion fra de kvindelige sydkoreanere! 
Den første reelle modstand kom først i semifinalen, 
som hun vandt på en shoot of over Mackenzie Brown 
fra USA 6-5 - (10-9). 
Også i guldfinalen måtte der en shoot off til. Det gik 
udover Elena Osipova fra Rusland, som havde slået 
Kang Chae Young i kvartfinalen. An San vandt med 
cifrene 6-5 - (10-8). 

Herrene med tyrkisk guld 
I herrernes kvalifikation blev unge Kim Je Deak nr. 1 
med 688 point foran Brady Ellison fra Usa, 682 p. 
På tredie- og fjerdepladsen kom  også sydkoreanere, 
Oh Jin Huek og Kim Woojin med henholdevis 681 p. 
og 680 p. 
 

Men så var det også slut med dominansen. Den sidste 
sydkoreaner, Tang Chih-Chun tabte i kvartfinalen med 
2-6, hvilket nok ikke var helt som forventet i den syd-
koreanske lejr … 

I finalen vandt Mete Gazoz fra Tyrkiet nok noget over-
raskende over Mauri Nespoli fra Italien med cifrene 6-
4. 

An San Vinder guld individuelt. 

Herrernes holdskydning 
Man må konstatere, at de sydkoreanske herrer tog en 
eftertrykkelig revanche for deres - efter koreansk må-
lestok - noget skuffende præstationer i den individu-
elle skydning. 
De tre herrer, Kim Je-deok, Kim Woo-jin og Oh Jin-
hyek toppede kvalifikationen med 1049 p foran Hol-
land, 2012 p og China med 2011 p. 
I første runde sad de over, men i semifinalen slog de 
Indien med suveræne 6-0. I finalen mod Taiwan var 
de ligeså dominerende med cifrene 6-0. 
Japan måtte ud i shoot off mod Holland, før bronzen 
var i hus.  5-4. 
 
Endnu engang havde Sydkorea bevist, at de var suve-
rænt de bedste hvad angik bueskydning ved OL.  Ud 
af fem guldmedaljer tog de de fire. Kun herrernes in-
dividuelle  skydning blev det en mis. 
Ellers fortsatte de, hvor de slap for fire (fem) år før i 
Rio, hvor de tog alle fire guldmedaljer.. 

Kim Je-deok, Kim Woo
-jin og Oh Jin-hyek  
vinder herrernes hold-
skydning 

Mete Ga-
zoz, guld-
vinder fra 
Tyrkiet. 

Bronzemedaljen gik til japaneren Takaharu Furokawa 
der vandt med 7-3 over Tang Chih-Chun fra Taiwan.  
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