I Esbjerg er påskeæggene af guld
Bueskyttelauget Viking i Esbjerg vader i guld- og sølvmedaljer efter weekendens danske
mesterskaber for ungdomsrækker. Samtidig træner lagets absolutte stjerne på at kvalificere sig til
VM, der i år afvikles i København.
Sponsorerne havde sørget for guldæg til den helt store medalje, da de hyldede en stribe nybagte
danmarksmestre efter det store bueskydningsstævne i Kjellerup.
Bueskyttelauget Viking i Esbjerg har eksisteret i en årrække, men klubben er vokset i medlemstal og har
udviklet en stribe nye talenter, efter at man har fået tilknyttet Daniel Culmbach som træner. Han er også
talenttræner for Jylland og 2. træner under Team Danmark, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at Esbjerg
i dag er udnævnt til talentcenter.
Ved de danske mesterskaber var der således guld i individuelle konkurrencer til 10-årige Emma Greffel
Frerks i dame mikro, 15-årige Cecilia Olesen i dame-aspirant og 12-årige Jacob Niemann i herre mini.
Flere af medaljetagerne har kun haft en bue i hånden i mellem 6 og 18 måneder. Det gælder således også
guldvinderen Cecilia Olesen:
- Jeg træner rigtig meget, og det er nødvendigt, hvis man vil være god i denne sport. Om vinteren træner vi i
kælderen under Gjesing Fritidscenter, mens vi om sommeren træner udendørs i Sønderhede, fortæller
Cecilia Olesen.
Ved Lauridsen Industri og Café Guldæggets guldfest forleden glimtede det ikke bare med medaljer i alle
farver. Her kunne de unge skytter også møde bueskyttelagets absolutte stortalent, 18-årige Natasja Bech.
Selv om Esbjerg er talentcenter, vil byen først i 2016-2017 have nye og ideelle indendørs faciliteter til 5 elite
skytter. I forbindelse med uddeling af Talentprisen fik Esbjerg Ugeavis foranlediget, at Natasja kan bruge
den tidligere auktionshal på havnen til at træne på 70-meter distancen, som gælder på internationalt plan.
- Jeg er meget glad for, at man har fundet en løsning, så jeg kan træne optimalt. For to uger siden – i
Tårstrup - vandt jeg det danske mesterskab i dame senior, og lige nu træner jeg mig op til et
udtagelsesstævne i Århus, hvor vi kan kvalificere os til VM. Vi er otte piger, som kæmper om tre pladser, og
selv om jeg lige har slået dem ved DM, er der ingen garanti for, at det går lige så godt næste gang, kommer
det beskedent fra Natasja Bech.
Hun har dog ikke grund til at være beskeden. DM-sejren var temmelig suveræn, efter at Natasja havde den
højeste pointscore i både ottendedelsfinalen, kvartfinalen, semifinalen og altså også finalen.
Bueskyttelauget Viking har omkring 30 aktive skytter. Mens fodbold- og håndboldklubber sukker efter
forældreopbakning, råder laget over en stor flok forældre, der træder til i bestyrelsesarbejde, som holdledere
og som chauffører ved diverse stævner.
Klubben leder lige i øjeblikket efter en sponsor, der vil hjælpe med 35.000 kr. til nye skydemåtter, efter at
man fik afslag fra kommunens kultur og fritidspulje. De nuværende måtter holder højst 3-4 måneder mere.
FAKTA: Emma Greffel Frerks snuppede også sølv i holdkonkurrencen sammen med sin blot 6-årige lillebror Aksel og
veninden Akacie Olsson. Akacie tog samtidig bronze i sin klasse. Desuden var der sølvmedaljer for hold til Cecilia
Olesen og holdkammeraterne Josefine Edelberg, 14, og Emil Skouboe, 14. Emil vandt også sølv i herre-aspirant, men
ærgrede sig dog lidt over, at han kun var 1 millimeter fra guldet i den afsluttende skydning.
Blandt øvrige resultater kan nævnes 4. plads til Josefine Edelberg i individuel, 4. plads til Oscar Jørgensen, 12, i herre
mini og en 5. plads til Jonas Slotsager i herre mini. Jonas vandt kvalifikationsrækken om lørdagen, men måtte se sig
overhalet af konkurrenterne ved søndagens afsluttende skydninger.

Billedtekster:
Medaljeskytterne fra Viking holder buen højt. Fra højre er det Natasja Bech, Josefine Edelberg, Cecilia
Olesen, Emil Skouboe, Morten Radoor, Jacob Niemann, Oscar Jørgensen Akacie Olsson, Emma Greffel
Frerks og Aksel Greffel Frerks.
18-årige Natasja Bech skal om få uger kæmpe om en udtagelse til VM i København til sommer. Den helt
store drøm er dog OL i Rio de Janeiro i 2016.
Caféjer Mark Mikkelsen diskede op med guldkage-æg og andre velsmagende sager fra konditoriet, da han
hyldede Esbjergs bueskytter til den helt store medalje.

