
Ikke noget godt dansk VM 

I de seneste år har der ikke været så meget udvikling i resultaterne indenfor skydning på internationalt 

topplan. Man kan jo kun skyde 600, så da det efterhånden var nået, var der så ikke mulighed for at komme 

højere op.  

Men ved VM i Kroatien må vi se i øjnene, at der alligevel skete et yderligere markant skred. I SH2-klassen 

var der f.eks. hele 10 (TI) skytter med 600 efter kvalifikationen i 60 liggende..! Det medfører som bekendt 

omskydning, for at finde de 8, der går i finalen. De to danske skytter i klassen, Lone Overbye og Johnny 

Andersen lå desværre ikke imellem disse 8. Lone havde den bedste kvalifikation med 596 point, mens 

Johnny kæmpede med forskellige problemer, der sendte ham langt ned i rækkerne med kun 590 point. 

Samlet set, ikke vores vanlige standard, men sådan går det jo engang imellem. 

Kazimier Mechula, fik 595 i sin 60 liggende, og det rakte da heller ikke til at komme i nærheden af 

finalepladserne. Så - alt i alt, ikke den helt store succes... 

Skydeudvalget må nu igang med en grundig evaluering af stævnet og forarbejdet op til det, for at finde ud 

af, om noget kan gøres anderledes. Vi ved allerede, at der f.eks. var meget tale om at udtage nogle af de 

nyere talenter, men det var så ikke muligt, fordi de ikke havde en gældende international test, og derfor 

ikke blev accepteret af IPC. Ud over de tre skytter, der deltog i stævnet, var der kun 2 andre, som rent 

teknisk kunne have været udtaget, fordi de havde en gyldig test (og disse 2 havde så ikke opnået kval-

kravene). 

Hvis nogen blandt læserne måtte have gode ideer til det fremtidige arbejde, skal de absolut ikke beholde 

deres ideer for sig selv..! Jo flere der deltager i debatten, desto flere nye (og måske gode) impulser kan der 

dukke op. 

Vi skal, først og fremmest, dog ikke stirre os blinde på bare at kræve flere penge, så vi kan sende flere 

skytter ud til flere stævner. Dette har været forsøgt i mange år, og derfor ved vi, at der sjældent kommer 

noget positivt ud af det. Selvfølgelig skal vi sørge for, at de skytter, der arbejdes med, får gennemført en 

international test, så det er muligt at udtage dem, og der skal optjenes kvotepladser m.v., så en vis 

international konkurrencedeltagelse er selvfølgelig nødvendig. Men det er ikke der, vi skal sætte ind, for at 

komme tilbage i Superligaen - det er ikke på den måde, man lærer at vinde.  

At blive i stand til at vinde i skydning, er noget der foregår indeni skytten selv.. Skydning er overvejende en 

mental idræt, og den nødvendige psykiske styrke kan ikke opbygges ved at deltage i et hav af stævner. 

Snarere tværtimod, for hver gang man ser hvor stærke de andre er, skal ens egen styrke øges yderligere 

(mere end de andres). Populært sagt kan man sige, at det er lettest at vinde, hvis man ikke ved, hvor svært 

det er..! :-) 

Men altså - hvis du brænder inde med gode ideer, så kom frem på banen med dem. Skriv en mail, og send 

den til udvalget, eller send et brev, hvad der nu passer dig bedst. 

Af Carsten Ågren 


