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Redaksjonelt
Nå kommer den tida av året som er den mest aktive for oss bueskyttere. Det er stort
utvalg av stevner, både skivestevner og 3D-stevner gjennom hele sommeren.
Mange har nok allerede plukket ut de konkurransene de skal delta i og har planene
klare. Mange deltar utenlands og tar for seg i premiefatet både utenlands og hjemme i Norge.
Det legges ut mye bra info på flere medier og det likes og det kommenteres og gratuleres. Dette fører igjen til at det som etter hvert kommer i Buestikka er glemt for
lenge siden. Vi forsøker å ha informativt stoff som tåler å bli lest flere ganger, reisebrev fra forskjellige konkurranser etc, men det er ikke like enkelt å produsere stoff til
hvert nummer som er aktuelt å ha med.
Det er også liten interesse der ute for å bidra med stoff til Buestikka, så redaksjonelt
er det vanskelig å fylle bladet med stoff som egner seg for et blad som skal være til
nytte og glede for de som leser det.
Det skal tas noen avgjørelser i løpet av høsten i forbindelse med mediestrategien til
NBF og slik det ser ut nå vil det være vanskelig å fortsette med Buestikka i den form
den er nå. Vi har i løpet av den siste tiden endret noe på bladet, med farger på alle sider, tatt inn noe historisk stoff som er like
aktuelt i dag, men likevel sliter jeg redaksjonelt med å få tilstrekkelig med stoff uten at jeg selv må produsere dette.
Uansett hva som skjer med Buestikka framover så ønsker jeg alle lykke til med utendørssesongen og vi satser på varmt og godt
være gjennom hele sommeren, for høsten ligger bak og lurer.
Sigmund Lindberget
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Presidenten har ordet
Denne gangen ønsker jeg å starte med å gratulere Anders
Faugstad nok en gang med et fantastisk resultat under NM i
Førde:
x
x
x

Ny norsk rekord i compound herrer junior og senior
med 599 poeng
Ny europeisk juniorrekord
Tangering av juniorverdensrekorden

Dette er ikke bare viktig for Anders som utøver. Jeg har stor
tro på at dette betyr mye for det norske bueskyttermiljøet.
Anders viser at det er mulig å nå opp på elitenivå til tross for
begrensede økonomiske ressurser, vanskelige værforhold og manglende bueskytterinteresse
fra Olympiatoppen.
Dette vil inspirere andre unge utøvere og jeg har tro på at dette sammen med en bedret norsk
elitesatsing vil bidra til en større bredde i norsk elitesatsing.
Dersom vi nå får til dette, så vil det ha betydning for så vel bredde som elite. Gode rollemodeller skaper større breddeidrett.
Jeg vil med dette takke Førde Bogeskyttarklubb med et fantastisk flott gjennomført NMarrangement. Alt var godt planlagt og lokalitetene var gode. Jeg gratulerer alle deltagende skyttere med prestasjonene.
Utesesongen er nå i gang over store deler av landet, og vi er nå mange som gleder oss over at
vi kan skyte ute. Det er ca. 3 måneder til NM skive i Sandefjord, dagene 16. til 18. august. Vi
håper på godt vær og stor oppslutning i Sandefjord.
Norske skyttere har i mange år levert gode resultater i 3D og feltskyting. Norske mesterskap i
3D og felt skal i år avholdes i Kvinnherad 24. til 25. august og av Sportsklubben Vidar, Bueskyttergruppe i samarbeid med Lillestrøm og Omegn Bueskyttere den 14. og 15. september. Det vil
nå være viktig å få økt deltagelse på feltskytingen.

Med sportslig hilsen
Steinar
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GigaScan™
Scan-Based Inspection Systems
Vi har utviklet et spesielt kamera-basert system for
geometrisk måling og skanning av fri form.
Systemet er ofte både bedre og langt billigere enn
andre systemer for 3D måling og 3D skanning .
Egner seg like godt for store ting man ikke får inn i
en målamaskin, som små ting med avansert geometri.
Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software ,
men er ikke låst til den...
Ta kontakt for demo og tilbud .

Precitech AS
per-e.bolstad@precitech.no
Ås, NORWAY : +47 93 40 42 50

Psykisk trening
Etter tillatelse fra Leif Janson/SBF
Vi fortsetter med artikler skrevet av Leif Janson. Han hadde meninger om psykisk trening også.
Denne artikkelen ble publisert i «Bågskytten» i 1977.
Leif Janson skriver:
Den psykiske treningen er minst like viktig som den fysiske teknikk- og utholdenhetstreningen. Men hvordan trener man psykisk? Det spørsmålet har mange bueskyttere stilt
seg de siste årene. Dessverre er det ikke lett å svare kort på det spørsmålet. Jeg skal
allikevel forsøke å forklare om generell psykisk trening.
Når man snakker om psykisk trening tenker man i første rekke på trening av evnen til å motstå
nervøsitet. Dette er sannsynligvis den viktigste delen i den psykiske treningen. Men det er sammensatt av flere emner. Følgende emner kan settes som underpunkter til samlingsbegrepet
psykisk trening.
Mental trening
Desensibilitetstrening (gjøre seg mindre følsom)
Autogen trening
Mental trening er egentlig en teknisk trening av en forestilling, og med det menes at en mentalt
(i tankene) går igjennom alle momentene i skytinga. Tidligere ble det benyttet en mindre fremgangsrik teknikk som gikk ut på at utøveren skulle se seg selv som på fil og på avstand betrakte seg selv utføre et skudd med perfekt teknikk. Nå har en imidlertid kommet fram til en mer
effektiv metode, som flere av de svenske landslagsskytterne har prøvd ut og hatt framgang
med. Metoden går ut på at man «innenfra» tenker seg det perfekte skuddet. En skal «kjenne»
at hele skuddet utføres 100% riktig. Forutsetningen for å lykkes med dette er at en kan
«analysere» sin skyting innefra. Psykologiske forsøk har vist at mental trening gir impulser i de
respektive muskelgruppene på samme måte som når man utfører skuddet fysisk. Resultatene
har blitt overraskende gode for de gruppene som kun har trent mentalt. Den avgjørende faktoren i denne sammenhengen er at man mentalt kan skyte perfekte skudd, noe som er vanskelig
å utføre i praksis. Under treningen (eller hjemme i sofaen) kan man avbryte den praktiske treningen og lukke øynene og mentalt gjennomføre skytingen. Du må huske på at alle bevegelser
styres fra hjernen, som via den mentale treningen gjennomfører utfører en perfekt rekke av
bevegelsesimpulser. Metoden er også en innfallsport til høyere automatisering, noe som er
nødvendig dersom en skal kunne oppnå gode resultater under stressende situasjoner.
Desensibilitetstrening er en psykisk teknikk, der en forsøker å gjøre personen mindre følsom.
Dersom en ønsker å få noe positivt ut av denne teknikken kreves det et systematisk opplegg og
5

være helt ærlig med seg selv når det gjelder ens egne svake punkter. VI har alle en forskjellig
utholdenhet mot stresspåvirkning, og vi har også en ulik grunnspenning (normalt indre psykisk
spenningsnivå). Dersom en utøver med høy grunnspenning utsettes for hardt ytre press, får
denne ofte en for høy total psykisk spenning og vil ofte mislykkes i konkurransesammenheng.
Ved hjelp av systematisk trening kan man lære seg å kjenne sin egen psyke og bli mer resistent i forhold til stressituasjoner. Før en konkurranse så forbereder kroppen seg til kamp, noe
som er en arv som henger igjen fra urtiden. Kroppen reagerer på noen forskjellige måter. Blod
fra de indre organer føres ut til de ytterste kroppsdelene, noe som kan føre til høyere puls,
raskere pust og økte vegetative prosesser (magen). Dessuten kan man få økt muskelspenning. Alt dette må man betrakte som noe som er naturlig, men vi skal forberede oss så godt at
man i konkurransesammenheng ikke velger å gi opp. I en stresset situasjon kommer man til et
veiskille, der den ene veien fører til flukt og den andre til kamp.
Dersom en kartlegger hvilken eller hvilke faktorer som i konkurransesammenheng stresser
deg, så finner en ut om det kan være dine egne krav, er det medskyttere/lagkamerater eller er
det redselen for å mislykkes (vanligst?) De faktorer man velger å trene opp til mer utholdenhet
mot skal en bruke noen minutter til å tenke gjennom. Det betyr at man mentalt skal sette seg
inn i situasjonen som utløser stress. I begynnelsen kan det være vanskelig å leve seg inn i en
stressituasjon, men regelmessig trening gir resultater. Husk at en blir bedre i det en trener på.
Stresstreningen kan med fordel intensiveres i ukene foran en viktig konkurranse.
Autogen trening betyr at en trener sin tilstedeværelse, som er selvkontrollert. Ved hjelp av
selvsuggesjon kan man sette seg i en tilstand med ro og selvkontroll, noe som medfører en
senkning av den psykiske energien. Tilstanden kan beskrives som konsentrert avslapning. De
suggesjoner som benyttes vil være individuelle, men en vanlig teknikk er at en overtaler seg
selv til å slappe av. Disse øvelsene kan være vanskelige å få til i begynnelsen, men etter en
tid så klarer man kontrollert å få en tilstand der en er konsentrert avslappet. Når man har kommet så langt at en behersker det å slappe av kan man gå videre til tyngde og varmeøvelser.
Man kan også overtale seg selv om at en er både sterk og tøff. Dersom en behersker denne
teknikken kan man med desensibilitetstreningen lære seg til å hvile psykisk før en begynner
en stressende situasjon. Det finnes en del litteratur omkring emnet autogen trening.
Hver enkelt utøver må ha et individuelt tilpasset psykisk treningsprogram. Dette kan utformes
av deg selv, eventuelt i samråd med treneren slik at det passer til din situasjon. Den som ikke
har et psykisk treningsprogram er dårlig forberedt og har liten beskyttelse mot psykisk stress.
Den dagen alt fungerer perfekt behøver en ingen bevisst styring eller avlasting av lyder. Er
man vel forberedt foran en stressituasjon kommer ikke nervøsiteten som et sjokk.
.
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Opplysninger fra NBF
Ingen bueskyttere til European Games
Norge sender ingen bueskyttere til European Games, selv om vi har vunnet 2 kvoteplasser.
Olympiatoppen har meldt at det ikke er plass til noen bueskyttere i den norske troppen og
beklager dette.
European Games er en av de fire mesterskapene/konkurransene hvor det er mulig å vinne
kvoteplasser til OL i Tokyo i 2020.
Under VM i juni i år, er det også mulig å vinne OL kvoter. Her senders fulle lag i recurve damer og recurve herrer og det deles ut kvoter til 8 lag + 4 enkeltplasser i begge klasser.
Internasjonal satsning 3D ² FELT 2020
De skyttere som ønsker å satse på internasjonale representasjonsoppgaver for 2020, må
melde sin interesse til forbundskontoret senest 12 juni 2019. Kvalifiserings-perioden for kommende år er 15 juni ± 15 juni. (Tingvedtak 2018)
Siden vi denne gang har stevne som arrangeres 15 og 16 juni, gjør vi oppmerksom på at man
kun kan ha tellende resultat for kvalifisering til ett mesterskap, slik at i praksis vil første tellende resultat for 2020 være 16 juni.
Meld din interesse til bue@bueskytterforbundet.no senest 12 juni 2019, henvendelser etter
denne dato vil ikke bli vurdert.
Uttakskomiteen har nå foretatt uttak til VM Skive i Nederland, 's-Hertogenbosch.
Para VM
03.-09. juni;
Anette Londal

Oslo Bueskyttere

Visually Impaired

Morten Bøe

Team manager

George Refseth

Coach

Ordinært VM
09.-16. juni;
Anders Faugstad

Klepp Bueskyttere

Compound Herrer

Runa Grydeland

Yrjar IL ± Buegruppe

Compound Damer

Sunniva Lislevand

Klepp Bueskyttere

Compound Damer

Sander T. Hasthi

Sarpsborg Bueskyttere

Recurve Herrer

Njål Åmås

Klepp Bueskyttere

Compound Herrer

Mads Haugseth

Yrjar IL ± Buegruppe

Compound Herrer

Paul Andre Hagen

Sandefjord Bueskyttere

Recurve Herrer

Bård Nesteng

Fredrikstad Bueskyttere

Recurve Herrer

Line Ridderström

Klepp Bueskyttere

Recurve Damer

Katrine Hillestad

Stavanger Bueskyttere

Recurve Damer

Laila Fevang

Sandefjord Bueskyttere

Recurve damer

June Svensen

Team Manager

Morten Bøe

Coach
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Av Sigmund Lindberget

Norge stilte med seks skyttere til EGP i Bucuresti, Romania
med hensikt å kvalifisere kvoteplasser til European Games i
Minsk. Konkurransen kolliderte med NM innendørs i Førde,
så skytterne som skulle skyte Grand Prix måtte dessverre
prioritere vekk NM innendørs.
Norge har allerede kvalifisert en kvoteplass for recurve damer, og ville på dette stevnet ha mulighet til å kunne kvalifisere både dame- og herrelag, eventuelt en kvoteplass for
herrer.
Det tas ut to nasjonale lag for damer og herrer og fem enkeltplasser for respektive damer og herrer.
Våre skyttere var Sander Thorbjørnsen Hasthi, Paul André Hagen, Sander Roth, Katrine Hillestad, Laila Fevang og Brigitte Brueland. Coach var Magne Nilsen og undertegnede var lagleder.
Quota-skytingen og Gand Prix-skytingen ble kjørt parallelt, noe som medførte mange finaleskytinger og tett program for utøverne våre. Innledende runde la grunnlaget for videre skyting
og eliminering i forhold til hvem som hadde tatt kvoteplasser til European games fra før og det
lå en del forutsetninger bak oppsettet for kvoteplasser.
Dersom et land hadde tatt en enkeltplass fra før og erobret en plass for lag, så ville den
enkeltplassen bli frigitt til et annet lands utøver, basert på rankingen av de landene som ikke
hadde kvoteplass fra før.
Tirsdag var det offisiell trening og TK for recurve først på dagen.
Det begynte å regne på tirsdagens kvalifiseringsrunder for compound som skulle skyte sin
kvalifisering til slutt på dagen og når det begynte å regne når de startet skytinga måtte kvalifiseringen stoppes etter 36 piler og resten måtte skytes dagen etter. Dette førte til enda tettere
program og det begynte å bli mye som skulle skje i løpet av kort tid. også de planlagte 48-del
og 24-dels finaler måtte utsettes Dette førte til enda tettere program og det begynte å bli mye
som skulle skje i løpet av kort tid.
Onsdag skulle recurve skyte kvalifisering først på dagen før compound skulle skyte andre del
av kvalifisering og to runder med eliminering.
Vi fant fort ut at det ikke var noen sommertemperatur i Romania denne uken, vi måtte gå med
de varmeste klærne stort sett hele uken, selv om solen tidvis stakk gjennom. Selv med litt lave
temperaturer så ble det skutt høye poengsummer innledningsvis av herrene, med tyrkeren
Mete Gazoz øverst på imponerende 698 poeng, og Sjef van den Berg på andreplass med 691
poeng. Sander Hasthi endte på 43 plass med 654 poeng, Paul André på 78 plass med 639
9

poeng og Sander Roth på 131 plass med 596 poeng. i dameklassen skjøt Katrine 612 poeng
og 65 plass, Brigitte på 585 og 90 plass og Laila endte på 100 plass med 570 poeng.
Lagmessig holdt det ikke til videre skyting i den ordinære Grand Prix-skytingen, men i quotaskytingen var herrelaget nummer 17, og det var 24 lag som skulle skyte om kvalifisering til
European Games. Der skulle vi møte Moldova. Damene kom på 15 plass og skulle møte Ukraina.

Dette skulle skytes på torsdag, men først skulle det skytes eliminering i den ordinære Grand
Prix-skytingen. Sander Hasthi møtte polakken Szafran og vant 6-0. Paul André møtte
Rustamov fra Uzbekistan og tapte 6-0. Deretter møtte Sander Hasthi italieneren Musolesi og
måtte gi tapt med 2-6. Katrine skulle skyte mot Andersen fra Danmark og måtte gi tapt med 26. Brigitte møtte Gomboeva fra Russland og hun også tapte 2-6. Laila skjøt mot Marchenko
fra Ukraina og tapte 1-7. Dermed var alle de norske ute av den ordinære Grand Prixkonkurransen og vi kunne konsentrere oss om quota-skytingen der lagskytingen skulle avgjøres senere på dagen.
Herrene skjøt jevnt med Moldova og det gikk til shootoff. Her ble det 26-25 i poeng og da hjalp
det ikke at vi hadde den beste pilen. Da var herrelaget ute av konkurransen. Damene skulle
10

skyte mot Ukraina, som var ranket som nummer to etter innledende skyting. De ble for sterke
for oss og det ble tap 0-6.
Individuell eliminering for quota skulle foregå etter lunsj på fredag og i 24-dels finalen for herrer gikk både Paul André og Sander Hasthi videre, Sander Roth måtte gi tapt for Canapri fra
Kypros. 24-delsfinalen ble skutt og vi hadde fortsatt med Sander og Paul Andre´. Så kom vi til
8-delsfinalen og der fortsatte begge våre skyttere den fine skytinga og begge to gikk videre til
kvartfinalen. Her møtte Paul Andre´ Shanny fra Israel og tok hjem seieren her også med 6-4.
Sander måtte dessverre gi tapt for slovaken Hurban Jr. etter shotoff. Nå skulle Paul Andre´
skyte semifinale mot førsterankede Florian Faber fra Sveits. Her gikk det også til shootoff,
men denne gangen gikk den i vår favør og Paul Andre´ skulle i finale mot slovaken som slo ut
Sander.

I denne finalen ble det dessverre tap med 4-6 for Paul André men med to norske blant de fem
første, i og med at Sander ble nummer fem, så hadde vi to stykker innenfor kvalifiseringsgrensa til European Games.
Det var slitne med fornøyde skyttere som kom seg tilbake til hotellet på kvelden, for selv om vi
ikke kvalifiserte noe lag, så fikk vi kvalifisert en herre i tillegg til en dame som allerede var
kvalifisert. Det betydde at vi også hadde mix-lag dersom Norge stiller med utøvere i bueskyting under European Games i Minsk.
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Vi leverer ALT innen buesporten.

Dersom du er ute etter noe
du ikke finner i nettbutikken vår,
så skaffer vi det - ta kontakt

web: www.arcticbuesport.no
tlf: 402 48 901 (Arnt) / 481 87 167 (Jon-Arne)

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/

Et nytt og moderne NM?

Det er ingen tvil om at arrangørklubben Førde Bogeskyttarklubb gjorde en fenomenal jobb i
planleggingen og gjennomføringen av årets innendørs høydepunkt.
Norgesmesterskapet som ble avholdt 5-7 april 2019 skulle vise seg å bli et startskudd på en
ny tid for norsk bueskyting.

Streamingprosessen
Det har vært en lengre prossess som startet
allerede i januar 2018 med at undertegnede
sammen med Dag Olav Prestegarden og Martin Jystad dro på streaming kurs i regi av NIF.
For å få innblikk i hva som var nødvendig utstyr. Første som slo oss «Dette var dyrt» «Må
vi ha alt det?» Etter dette falt det litt bort blant
alt annet som opptar hverdagen. Men i fjor
sommer tok undertegnede og Martin Jystad
opp ballen igjen, og begynte å drøfte. Vi satt opp forskjellige pakker på hva vi mente var nødvendig. Helt ferdige pakker var det ikke, og vi måtte bruke litt mer tid, vi knyttet oss opp kon14
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snakker veldig italiensk/engelsk. Men vi forstod etterhvert hva han mente, og pakkene våre
ble mer og mer fullstendig.
Vi leverte til forbundsstyret en pakke som var klar til bestilling, tilbakemeldingen var «Kjør på».
Og etter en «liten» shoppingtur på litt forskjellige butikker og en dialog med Førde om hvordan
vi ville ha det med nettverk og plassering. Kom vi frem til en god løsning, Førde fikk vist frem
sine sponsorer, vi fikk gratis nettverk til stream og alle var fornøyd. Her må vi rette en stor takk
til Jan Roar Sekkelsten og alle hans medhjelpere og ikke minst en stor takk til Enivest for
internett leveransen.
En viktig prøve
Helgen før NM reiste vi til Sandefjord for å teste utstyret, en generalprøve før alt skulle settes opp til NM.
Her gikk det litt hakkete, lite tid på opprigg, lite ledninger og ikke en veldig stabil nettverkskobling. Men alt i alt
kan det vel si det var en vellykket test og vi visste hva
som trengte forbedringer til NM. Er det ikke det en
Generalprøve skal vise?
Takk til Sandefjord Bueskyttere for muligheten til å
teste utstyret.
SHOWTIME
Selv reiste jeg deretter hjem til Bergen, med bilen fullpakket av streamingutstyr, torsdag 04
april gikk turen videre mot Førde. Her ble jeg møtt av en dugnadsgjeng med flinke førdianere
som raskt fikk opp det meste av banen.
Utstyret til streamingen kom også raskt opp, og vi var klare til å streame «NM i Bueskyting
minutt for minutt».
Med 348 skyttere på NM og mye reklamering om at det skulle streames er det
klart det hører med litt nerver også. Dyrt
utstyr er vel og bra, men om du ikke har
en personal stab som kjenner utstyret,
eller ikke vet hvordan det gjøres, så
hjelper prislappen lite.
Heldigvis hadde det seg slik at Martin
Jystad, sammen med sin Ungdomsbe15

drift PXL Media, stilte opp frivillig for å streame for oss, og uten dem hadde det ikke blitt noe
av. Så vi skylder dem en stor honør for det arbeidet de la ned.
Alt i alt gikk streamingen ganske på skinner, og vi er forberedt på neste streaming prosjekt,
NM Skive 2019 i Sandefjord! Blir du med som skytter eller tv-titter?
Sportslig
Hvordan skal man starte? Et NM skal jo selvfølgelig inneholde mange gode sportslige prestasjoner. Finnes det noen bedre måte å sette listen når det skytes ny Norgesrekord i herrer
Compound og ny Europarekord i herrer Junior allerede på dag 1 av NM?

Anders Faugstad, 20 år fra Klepp Bueskyttere, skjøt ny norsk rekord, europa rekord for junior
og tangerte nemlig verdensrekorden i juniorklassen, 599 av 600 mulige poeng.. og ikke minst,
PÅ DIREKTEN! Ble det sak på TV2? Ja det ble det gitt! Og allerede har streaming utstyret gitt
oss grunnlaget «Hvorfor trenger vi det?». Det er en god følelse det.
Men, det var også andre gode kjenninger tilstede,
en mange husker fra OL 1992 i Barcelona dukket
opp på NM i hjembyen, Førde. Ingen andre enn
selveste Martinus Grov, sammen med konen Wenche Hess! Grov gjorde reint bord i Recurve Herrer
klassen, og Hess tok sølv i Recurve Damer klas16

sen! 2 legender, endelig tilbake, vi håper og krysser fingrene for at vi kommer til å se mer til
dem!
Benytter anledningen til å kunne gratulere alle nye Norgesmestre og de som holdt fast på NM
tittelen.

Håper dere alle likte streamingen av NM, og dere som ikke fikk sett det har noen timer med
youtube stoff dere kan slå av tiden med. Bon Appétit?

Sportslig hilsen
Endre Vik Larsen
Utviklingsansvarlig
Norges Bueskytterforbund
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Morten Bruno Wilmann
Vår alles Morten Wilmann døde 15. mai 68 år gammel. I dag er en trist dag for
oss alle, vi har mistet en god venn, en inspirator og en bueskytterkollega.

På vegne av Norges Bueskytterforbund og World Archery Federation vil jeg takke for
den gode tiden og de gode minnene vi har fra våre mange år sammen med Morten.

Morten har hatt et langt liv med bueskyting, han startet tidlig og var med sine foreldre på
bueskytterbanen fra han var 7 år gammel. Morten Wilmann var aktiv skytter i 10 år, før han
ble nasjonal dommer i 1968, og Norges Bueskytterforbunds generalsekretær fra 1979.
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I dag er tiden kommet for å si takk for det arbeidet Morten har lagt ned for bueskyttersporten.
Morten har gjennom sitt arbeid som generalsekretær vært med på å utvikle bueskyting som
idrett i Norge. I tillegg til hans daglige virke har han utdannet norske dommere, utviklet opplæringsprogrammer for dommere og reist landet rundt med ulike utdanningsseminarer.
Det må fremsies en stor takk fra forbundet ± Morten har vært en synlig, kompetent og sterk
generalsekretær for Norges Bueskytterforbund. Morten har jobbet i alle år for at også mindre
særforbund skal få sin rettmessige andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Dette arbeidet har
vært svært viktig for Norges Bueskytterforbunds profesjonalitet og virke. Morten har vært på
plass for utallige styrer og presidenter og har holdt styr på Bueskytter-Norge på våre forbundsting i en lang årrekke.
Internasjonalt har Morten også satt dype spor: Morten arbeidet i Target committee fra 1993 til
2001 og ledet komiteen fra 1997- 2001). Han har arbeidet som internasjonal dommer fra 1990
og frem til i dag. Han har vært medlem av FITA´s/World Archery´s dommerkomité fra 1991 og
Chairman for dommerkomiteen fra 2007 og helt til det siste. Han har vært en ettertraktet foreleser og har ledet arbeidet i utdanning og videre oppfølging av dommere på toppnivå verden
over.
Morten har selv vært hoveddommer under internasjonale stevner som World Cup, verdensmesterskap og flere Olympiske Leker.
I 1990 ledet Morten Wilmann organisasjonskomiteen som arrangerte verdensmesterskap i
feltbueskyting i Loen, et mesterskap som det går gjetord om fremdeles, og i 1995 ledet han
komiteen som arrangerte Europamesterskapet på Hafjell.
Morten Wilmanns virke for nasjonal og internasjonal bueskyting har resultert i følgende priser
og utmerkelser som bør nevnes:
I 2009 ble Morten tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vel fortjenestemedalje for lang og
tro tjeneste, og samme år ble han hedret med World Archery Federation´s silver Plaquette.
I 2017 ble Morten tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn.
Nå er reisen over, hvil i fred. På vegne av bueskyttervenner og kolleger i innland og utland ±
takker jeg og vi ± i dyp respekt ± for fine minner.
Eva Thesen
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

