
G
EELS SKO

VRUNDEN

Lyngby Bueskyttelaug, Region Øst og Bueskydning Danmark inviterer til 24 måls 3D jagtstævne 
for børn og ungdom, alle buetyper. Stævnet er den del af Ungdomsturneringen.

Geels Skov Runden 2014
lørdag den 6. september 

Mødested: Toppen af Geels Bakke på Kongevejen. Parkering til højre når man kører nordpå,  
alternativt på modsat side af vejen.

Tag madpakke og drikkelse med. Kaffe og kage kan købes til rimelige priser. Husk kontanter.
Der er desværre ikke toiletter i skoven, men en del buske, hvis man er nødt.

 

Program:
08.00:     Indskrivning 
09.00:   Opvarmning og TK
09.45:   Velkomst og patruljeinddeling
10.00:   Fordeling langs ruten og skydestart
12.30-13.00:  Frokostpause 
   Præmieuddeling 15 min. efter offentliggørelse af resultater.
   Præmier til voksne ved mindst 3 deltagere i klassen, 

Skyderegler: Der skydes efter WA / Bueskydning Danmarks regler.
Topileskydning, to skytter samtidigt ved hvert mål. Ved mindre dyr er der 2 hvert sted. Højre skytte sky-
der til det højre dyr, venstre til det venstre. Begge pile tæller. (Point: 11/10/8/5)

Deltagergebyr:
Junior/Kadet/Aspirant/Mini/Mikro/Nano/Pico 75,- 

Tilmeld helst klubvis til Nielsen@familie.dk senest onsd. d. 27.08. Husk at skrive på indbetalingen hvilken 
klub der indbetaler. Betaling kan også ordnes i skoven, men man skal være tilmeldt. Maks antal 130.



Ved standpladsen:
Da afstandene til målene varierer for de forskellige 
bue- og aldersklasser, er der ved hvert mål sat skyde-
pæle, som markerer hvorfra de forskellige bueklasser 
skal skyde til målet. Disse skydepæle er markeret i 
farverne hvid, blå og rød. Dem der skal skyde fra 
længst afstand, skyder først. 

Rød pløk: 
Recurve og Compound for Master/Senior/Junior 

Hvid pløk: 
Mini og Mikro, Nano og Pico, alle buer 

Blå pløk: 
Resten, inkl. Buejæger 

Uanset bue- og aldersklasse har hver skytte 90 se-
kunder til at afvikle sit eller sine skud. Der tages 
dog kun tid, hvis der er kø ved det pågældende 
mål.  Mens man venter på at skulle skyde, kan man 
gøre lidt forberedelser såsom at bedømme afstand 
og evt. bruge sin kikkert til at se hvor på målet man 
skal sigte. Først når man stiller sig op ved pælen må 
man sætte pil på buen.To skytter skyder på samme 
tid. Begge skal holde sig inden for en halvcirkel på 1 
meter, bagved eller ud til siden for skydepælen, men 
aldrig foran. Man behøver ikke at røre skydepælen, 
men man må gerne. Hver skytte skyder til målet fra 
den skydepæl (post) som passer til hans eller hen-
des bueklasse. Når der er mindre dyr, er der to mål. 
Venstre skytte skyder til det venstre mål, højre skytte 
til det højre.

Man overhaler ikke en anden patrulje, men giver 
dem ro til at blive færdige, og holder afstand indtil 
det bliver jeres tur.

Der må ikke bruges elektronisk udstyr eller kikkert 
der kan måle afstande som hjælpemiddel.
Man må ikke diskutere afstande med andre i patrul-
jen, før alle har skudt.

Point og skydesedler.
Når alle skytter i patruljen har skudt deres skud, går 
gruppen hen til målet og der bliver talt point sam-
men. Man må ikke røre dyret eller pilene før pointe-
ne er skrevet op.

Hvis dyret er markeret med 3 ringe (4 pointzoner), 
kan man opnå pointtallene 11, 10, 8 og 5. Hvis dyret 
er markeret med 2 ringe (3 pointzoner), kan man 
opnå pointtallene 10, 8 og 5. Horn, hove og klove 
tæller ikke. Ikke alle 3D dyr har den lille superkill 
zone. Rører en pil stregen til en scorezone gælder den 
højere scorezone. 
Der udleveres to skydesedler for hver skytte. Den ene 
tjener som kontrolseddel, så seddelen der skal afleve-
res til stævneledelsen til slut, er talt rigtigt sammen. 
Der er tradition for, at man i gruppen bliver enige om 
hvem der skal udfylde skydesedlerne. De to personer 
der udfylder skydesedlerne tjekker ved hvert mål, 
at der er overensstemmelse i deres pointføring. Når 
pointene er skrevet ned på de udleverede skydesedler 
og talt sammen, fortsætter gruppen videre til næste 
mål, som så afvikles på samme måde. Når de enkelte 
patruljer har afviklet alle målene og er kommet til-
bage til startområdet, bliver det ene sæt skydesedler 
afleveret til stævneledelsen, som så finder vinderne i 
de forskellige bueklasser. Det andet sæt skydesedler 
udleveres til de enkelte skytter. 

Et par tips til deltagelse i 3D stævner:

- Ankom i god tid så der er tid til registrering og 
opvarmning på træningsbanen. 

- Udstyret skal overholde reglerne i den klasse du 
skal skyde i. 

- Det kan være fornuftigt at tage ekstra pile med, da 
pilene let bliver væk, eller går i stykker, hvis man 
ikke træffer målet. 

- En god ide er at tjekke vejrudsigten, og være klædt 
på efter vejret og terrænet, og ikke mindst have 
trænet med det pågældende tøj på, så man f.eks. 
ved om strengen rammer jakkeærmet mm. Ca-
mouflagetøj er ikke tilladt til 3D stævner. 

- Da man ofte kommer til at bevæge sig rundt i ter-
rænet en hel dag, er det godt at have noget at spise 
og drikke med rundt på banen. Til dette stævne er 
det muligt at købe mad og drikkevarer ved start-
området. Vær forberedt på at skydningen normalt 
tager 5-6 timer.. 

Lidt om 3D-stævner



- At træne afstandsbedømmelse i naturen kan være 
en stor fordel. 

- Den bedste træning fås naturligvis på en 3D bane. 
Uvante skydestillinger kan være gode at have træ-
net. 

- En 3D bane kan være fysisk krævende at gå igen-
nem. 

- Respektér de andre skytter i patruljen – f.eks. hvis 
en skytte ønsker ro, når vedkommende skal skyde. 

- Man må ikke diskutere afstande med andre i pa-
truljen, før alle har skudt. 

- Kasket, solcreme, armbeskytter og diverse værktøj, 
blyant / kuglepen (ikke rød) og reservestreng, kan 

også være på huskelisten. Husk penge til at betale 
for stævnet og til at købe mad og drikkevarer for. 

- Vis respekt for stævnet og dem der skal have 
medaljer, ved at blive til præmieoverrækkelsen er 
færdig. 

- Sikkerhed: Gå aldrig udenfor ruten og gå aldrig 
baglæns ad ruten. Hvis du står og skal skyde og du 
opdager en farlig situation, så tag straks buen ned. 
Hvis en anden i patruljen opdager en farlig situati-
on, skal der straks råbes ”stop” og skytten skal tage 
buen ned. Mere info om 3D stævner og regler kan 
findes på www.dbsf.dk (se lovkomplekset). 

Skrevet for Dansk Bueskytteforbund af Thorvald Johs. Pedersen og 
Jes Lysgaard. (Skrevet efter gældende regler 2012-2013.  

Tilpasset til Lyngby Bueskyttelaugs stævner 2014).
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