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Stævnekalender

Dato Måned Sted Arrangør Type

www.dbsf.dk

1 5 Idrætshøjskolens Plæner Sønderborg Bskl. 900 runde i yards afstande
3 5 Ørneborgvej, Randers Randers Bskl. FITA
10-11 5 Grættrup v. Nr. Snede Nr. Snede Bskl. Danish Open
12-17 5 Vittel, Frankrig EMAU EM Senior
17 5 Lyngby Lyngby Bskl. FITA - Ungdomsturnering
20-24 5 Punta Umbria, Spanien EMAU JC 1
25 5 Taastrup TIK Majpokalen
27-31 5 Antalya, Tyrkiet EMAU GP 2 / World Cup 3
1 6 Adlerhusbanen Middelfart Bskl. FITA – Senior og Junior
7 6 Gilleleje FITA - Ungdomsturnering
8 6 Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA
14 6 Køge Køge Bskl. SM Ungd.OL runde m. finale
15 6 Køge Køge Bskl. SM Senior,OL runde m. finale
22 6 Kalundborg Kalundborg Bskl. Tømmerup Jagten
23-29 6 Boé, Frankrig EMAU GP 3 / World Cup 4 - samt

kvalifikation til OL
28-2 6/7 Helsinge Helsinge Bskl. Sommerlejr 2008
4-6 7 Nykøbing F Nykøbing F Bskl. NM Ungdom Skiveskydning
15-19 7 Batumi, Geo. EMAU JC 2
8-24 8 Beijing, Kina OL
9 8 Adlerhusbanen Middelfart Bskl. FM – alle aldersklasser
10 8 Adlerhusbanen Middelfart Bskl. Danage Cup – OL Runde
17 8 Egebjerg, Sydfyn Ulbølle Bueklub 3D stævne – samt FM i 3D
23-24 8 Adlerhusbanen Middelfart Bskl. DM Ungdom
30 8 Geel Skov Lyngby Bskl. Jagt – Ungdomsturnering
29-31 8 Malmø, Sverige Sverige European Master Games 2008
30-31 8 Visse Aalborg DM Senior
30 8 Grættrup v. Nr. Snede Nr. Snede JM Jagt
1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt
6-7 9 Grønningen, Sorø Sorø Bskl. DM - 30D – 30 mål
12-14 9 Vittel, Frankrig EMAU European Club Team Cup
14 9 Frederiksværk Frederiksværk Bskl. SM – 3D – 30 mål
13-19 10 New Delhi, Indien FITA VM udendørs Junior og Kadet
13-19 10 Punta Umbria-Huelva,Spanien EMAU EM 3D
13-19 10 New Delhi, Indien FITA VM Udendørs,Junior og Kadet
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Rolf Lind åbnede som sædvanlig Forbundsmødet for
derefter at overlade dirigentstokken til Jan Darfeldt
som fik til opgave at føre os igennem dagens program.
Som en fornyelse af mødets struktur, blev deltagerne
sendt ud i mindre grupper for at debattere ialt 8
spørgsmål som bestyrelsen ønskede medlemmernes
vinkel på. Et tiltag som blev godt modtaget af de
fremmødte om end nogen gerne havde set spørgsmå-
lene udsendt inden mødet.
Gruppearbejdet foregik rundt omkring i små grupper
og der foregik en livlig debat som den enkelte ordsty-
rer forsøgte at holde styr på.
Efterfølgende blev gruppernes arbejde præsenteret
for forsamlingen og vil senere også komme ud sam-
men med referatet til de enkelte klubber.
Efter frokost blev mødet genoptaget med godkendelse
af bestyrelsens og udvalgenes beretninger og gennem-
gang af dagsordenens øvrige punkter.
Generelt var der en god stemning og et indtryk af et
bueskytteforbund, som nok er et af de mindre sports-
forbund, men i rigt mål har engagerede medlemmer og
en aktiv bestyrelse, som alle arbejder for bueskyd-
ningens fremme.
Klokken 15 sluttedes mødet med af med eftermid-
dagskaffen hvorefter vi begav os ud i det danske land.

Velkommen til Forbundsmødet 2008.....

se side 6>
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Forbundsmødet 2008...

Sanne Rahbek havde til opgave at samle op på
diskusionerne og styre slagets gang i gruppe 6
som var placeret i foyeren. Gruppens medlem-
mer havde gang i en livlig debat og syntes ufor-
styrret af de mange mennesker, som passerede
foyeren imens.

Spørgsmål 1:
*Nævn tre ting forbundet på landspln kan gøre for at udbrede kendskabet til bueskydning og dermed
tiltrække flere medlemmer.
*Nævn tre ting din klub lokalt kan gøre for at udbrede kendskabet til bueskydning og  dermed til-
trække flere medlemmer.

>
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Spørgsmål 2:
*Nævn tre ting forbundet generelt kan gøre
for at øge klubbernes mulighed for at fasthol-
desåvel nye som nuværende medlemmer
*Nævn tre ting din klub lokalt kan gøre for at
øge klubbens mulighed for at fastholde nye
såvel som nuværende medlemmer.

Spørgsmål 3: Nævn
de vigtigste aktiviteter
I mener breddeudval-
get bør tage sig af. her
kan nævnes såvel nu-
værende som nye akti-
viteter. Nævn gerne
mellem 5 og 10 aktivi-
teter.

Spørgsmål 4:
*Tilslutning til arrowhead er faldet så meget at
vort tilskud fra DIF til denne diciplin er i fare.
Hvad gør vi?

* Hvilken konkurrenceform skal DBSF frem-
over satse på og dermed afsætte midler til- til
international deltagelse: a. arrowhead? b.
3D?c. begge?   Svaret ønskes begrundet.

* Skal vi generelt droppe felt på eliteplan og
kun dyrke det på breddeplan? Ja eller nej og
hvorfor.

* Hvad kan forbundet gøre for at styrke felt-
skydning på såvel bredde som eliteplan?

Spørgsmål 5:
*Tilslutningen til stævner hos
især senior recurve skytter er
faldende: har gruppen nogle
bud på hvorfor det er således
og havd kan vi gøre for at
ændre udviklingen?

Forbundsmødet 2008...

se side 9>
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BALDUR annonce -
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Spørgsmål 6:
*En ny opbygning af forbundets hjemmeside
kunne se sådan ud  (diagram). Tilføj emner
som i synes skal være med under de enkelte
overskrifter. Nævn evt. nye overskrifter.

*Kan og bør hjemmesiden erstatte vort blad
Bueskydning? Ja eller nej og hvorfor

Forbundsmødet 2008...

Som det fremgår af billederne var der stor
interesse og mange bud på de opstillede
spørgsmål. Det fører for vidt at komme
med svarene her, men hold øje med refera-
tet og læs hvilke gode ideer bestyrelsen fik
med sig fra mødet. Jeg kan da godt røbe at
Bueskydning fortsat vil udkomme.
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Forbundsmødet 2008...Hædersbevisninger
< Compoundskytten Thor Sørensen,
Brande tildeltes DBSF og Danage of
Scandinavia´s ungdomspokal samt et legat
på kr.5000,-. Thor er en fantastisk com-
poundskytte og han var med til at vinde
guldmedalje for hold til EM samt har sat
verdensrekord i Ukraine på 72 pile, 60m,
med 700 point!
Thor er en god kammerat og han er en per-
son som vil være med til at udbrede bue-
skydningen.

Erik Hjortebjerg sagde ved dette forbundsmøde
farvel til bestyrelsesarbejdet i DBSF. Hans seneste
post i betyrelsen var som næstformand. En post han
har bestridt siden 2000.

Erik startede i DBSF tilbage i 1982 som aktiv skytte i
Lavia Odense. I 1986 blev han valgt som unionsfor-
mand på Fyn og trådte ind som bestyrelsesmedlem i
DBSF. 1990 blev han formand for skiveudvalget og
havde blandt andet oplevelsen af at deltage ved OL for
handicappede i 1992 som træner og holdleder. For-
uden et utal af Vm og EM som holdleder.
I 1993 blev Erik formand for DBSF og sad som sådan
frem til 2000 hvor han byttede plads med Rolf Lind
og blev næstformand og medlem af lovudvalget.
Erik forbliver i lovudvalget efter sin fratræden fra be-
styrelsen.
Bestyrelsen ønskede at takke Erik for hans store ind-
sats for bueskydningen og udnævnte ham som Æres-
medlem af DBSF.

Martin Damsbo fik Jubilæumspokalen for sine fantastiske resultater.
Martin vandt bronze ved VM. Derudover begrundes pokalen også med
Martins store hjælpsomhed.
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Villy Hengeberg, Ran-
ders Bueskyttelaug, tildeltes
forbundets Guldnål.

Om Villy lyder indstillingen:
Villy har i mange år lagt et eks-
traordinært stort arbejde i
klubben og han har om nogen
tegnet klubben. I hans tid som
formand er klubben vokset til
en af landets største med en
ungdomsafdeling som andre
klubber i landet misunder dem.

Især ungdommen ligger Villy
meget på sinde og det forlyder
i Randers at der ikke er en af
deres ungdomsskytter som
ikke er blevet serviceret af Vil-
ly. Hvis der er en ungdomsskytte hvor tingene ikke fungerer, står Villy bag ham til fejlen er rettet.

Villy er ikke til de bonede gulve, men befinder sig bedst når det er eftermiddag og alle børnene er om-
kring ham, uanset om det er de gode skytter eller det er drengen der lige er startet, alle får hjælp. I
klubben observeres Villy´s glæde ved at omgås ungerne.

De seneste år har Villy kunnet se at hans store arbejde har båret frugt, da Randers Bueskyttelaug har
fået nogle ungdomsskytter i verdenstoppen, bl.a med medaljer ved EM og VM og vindere af Euro-
pacuppen individuelt og for hold.

Villy har været formand i to perioder i Randers Bueskyttelaug over en periode på 25 år. Samtidig
med at han i en periode var ungdomslandstræner. Han er utrættelig i arbejdet for at udbrede bue-
skydningen i Danmark, og tager gerne ud og demonstrerer sporten ved byfester og lignende.

Forbundets Sølvnål tildeles Bjarne Jensen, tidligere formand for Glostrup og København, er
den dommer der har virket længst. Han har virket som dommer uafbrudt siden 1972 -36 år! Bjarne er
medlem af A&O udvalget.

Margarat Bang fra Lavia Odense, blev hædret med forbundets bronzenål for sin indsats som
formand for Lavia Odense.I indstillingen lyder det bl.a: margarat er en ildsjæl, der brænder for bue-
skydning samtidig med at hun er en god organisator der sætter sit præg på afdelingen.

Preben Andersen TIK tildeltes forbundets nål i Bronze for sin store indsats for klubben

Otto Zebitz, Esbjerg tildeltes forbundets nål i Bronze: Han er klubformand.
Han er dommer. Han er skytte og han er træner
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”Vedr. de nye skydemærker

Vi er nu kommet igennem indendørssæsonen – og ud fra de bestillinger, jeg har modtaget på
skydemærkerne, kan jeg se, at der er en del, der ikke helt har forstået det nye system.

Skydemærkerne hvid, sort, blå, rød og gul er at betragte som en form for begyndermærker. De
er helt ens - uanset alder – og kan kun opnås én gang – uanset om man skifter aldersklasse!

Det er ikke som tidligere, hvor man kunne opnå mærkerne først som micro, så som mini, kadet
etc… Derimod kan man stadig skyde bronze, sølv og guldmærker i alle aldersklasser!!

 Mærkerne findes selvfølgeligt fortsat for hhv. indendørs- og udendørssæsonen – Så I skal nu
til at søge om udendørsmærker – ganske som tidligere – blot med de samme forbehold – De
farvede mærker kan kun opnås én gang – men bronze, sølv og guld kan opnås i hver aldersklas-
se.

 Helle
sekretariatet

OPSLAGSTAVLEN

  BRUGER DU OGSÅ

    ETHA FOAM
                        TIL DIN SKYDESKIVE
                      ELLERS KØB DIREKTE
                                FRA FABRIK
        VED BRUG AF  ETHA  FOAM

                    KAN
  DU BRUGE SKIVEN IGEN OG IGEN

       RINGIVE APS
                      ENGESTOFTEVEJ 34-36
                          4990 SAKSKØBING
                              +45 54 77 81 32
                          www.ringiveaps.dk Forbundsmødet 2008 foto: J Baungaard
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FITA, represented by FITA Secretary General Tom
Dielen, and Wonderful Copenhagen, represented
by Lars Valentin, signed on 9 April the organizers
agreement for the Archery World Cup Final to be
hosted in downtown Copenhagen on 26. Septem-
ber 2009.
 
FITA Secretary General accompanied by FITA Event
Director Juan Carlos Holgado visited Copenhagen and the possible venues for the event. FITA
Secretary General stated that: „Copenhagen is a city that is a wonderful combination of the
heritage of Danish Culture, modern design and a sustainable development. This makes a per-
fect match with the values of the sport of Archery.“
 
Lars Valentin added: „Copenhagen is a very active sports city and especially in 2009 will host
many important Sport events. The Archery World Cup Final will be the last event prior to the
Olympic Congress and we will be able to show Copenhagen combined with the sport of Ar-
chery.“
 
The exact venue will be finalized in the coming weeks but the sites visited show fantastic po-
tential. Once more Archery will surprise after some other excellent venues.
 
The event will be hosted in partnership with Wonderful Copenhagen and Sport Event Den-
mark.
 
FITA Communication
 

    

København skal være vært for World Cup finalen 2009
der vil blive afholdt lørdag den 26.september 2009
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FITA Bylaws og lovkomplekset
hold.

I tilfælde af shootoff ved skiftende holdskyd-
ning, så skyder det hold, der startede matchen
først – skiftet til det andet hold sker, når hver af
skytterne på det første hold har skudt deres ene
pil.
Dommerens afgørelse ved brug af gult kort under
holdskydning er endelig og kan ikke appelleres.

Ved holdskydning shootoff på vertikal trippel,
monteres der et trippelansigt horisontalt, med
center 130 cm over gulvet.

Dommerflag:
Dommerflag ved skydelinien og skiverne udgår.
Heraf følger en del ændringer, idet skytten bare
skal tilkalde en dommer, men ikke angivet hvor-
dan.

Forsinkelsessignal:
Forsinkelsessignalet udgår.

Pil skudt efter træningsskydningens afslutning:
Hvis der skydes en pil efter træningsskydnin-
gengs afslutning – dvs efter pilene er trukket,
eller i pauserne mellem afstande eller runder, vil
betyde at skytten mister den højest scorende pil
i næste runde.

Dette gælder også ved holdskydning, her skal
dommeren dog vise det røde kort, for at vise at
der er sket en overtrædelse.
Skiftende skydninger (finaler):
Hvis der er skiftende skydning, så starter begge
skytter på ventelinien, og når de 10 sek. klar sig-
nal lyder, så går de begge frem på skydelinien.
Skydningen afvikles herefter skiftende.

Siden lovkomplekset udkom i efteråret, så har
FITA vedtaget en del bylaws, der har betydning
for os. Disse bylaws vil være indarbejdet i den
næste version af lovkomplekset, som udkommer
primo maj.

Den væsenligste ændring som man skal være
opmærksom på, er nok scoreværdierne på ar-
rowhead runden.
Vi har derfor udarbejdet nedenstående oversigt
over, hvilke ændringer, der kommer i det nye
lovkompleks, som følge af FITA:

Beklædning:
Der skal benyttes sportssko af skytter og træne-
re under skive stævner. Skoen kan være af for-
skellig stilarter, men skal dække hele foden.
Rygnumre:
Rygnumrer hedder ikke længere rygnumre men
skyttenumre/registreringsnumre og skal bæres
på pilekoggeret eller på låret og skal være
synligt fra bag ved skydelinien under skydnin-
gen.

Holdskydning:
Træneren må bruge et spotting scope på stativ
(trefod).

Holdboksen forsvinder, og der skal blot være et
passende areal bag 1 meter linien til 3 skytter og
deres udstyr og et areal bag skytternes område til
træneren. Hvis pladsen tillader det, så kan der
laves et afmærket område til dommeren mellem
de to hold.

Ved skiftende skydning, så skyder hver skytte
på holdet 1 pil, hvorefter der skiftes til det andet

DBSF Lovudvalg

>
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I tilfælde af shootoff, vil skytten der skød først i
matchen skyde først i shootoff’en.

Tidsbegrænsningen for en pil  er 30 sekunder ved
skiftende skydning og 40 sekunder ved samtidig
skydning.
Arrowhead – ansigt og score værdier:
Den inderste gule ring på arrowhead ansigtet sco-
rer nu 6 (tidl. indre 5).
Heraf kommer en del afledte ændringer.
Arrowhead – tidsbegrænsning:
Tidsbegrænsningen er nu 3 minutter (tidl. 4) for
skytten at tage plads ved pælen og skyde pilene
– dette gælder også under finaleskydninger.

Dommeren skal give skytten en mundtlig advar-
sel og notere denne på skydekortet, hvis tidsbe-
grænsningen overskrides.

Fortolkninger af reglerne fra FITA
Fita har udsendt flg. fortolkning af reglerne:
Høreværn:
Enhver brug af høreværn (både elektriske og ikke
elektriske, incl ørepropper) er ikke tilladt
(Any device made specifically for reducing deci-
bel levels to protect hearing or reduce sound is
not legal due to the danger of not hearing possi-
ble emergency signals on the competition field or
venue, as well as other reasons noted in the offi-
cial  interpretation.)

Udstyrsfejl:
I tilfælde af udstyrsfejl under skydningen, er det
ikke tilladt for skytten at afprøve udstyret på
træningsbanen, før skydningen genoptages.

Pil skud efter træninger er afsluttet (pilene er
trukket) eller i pauser mellem runderne.
Skytten skal skyde det fulde antal pile i næste
runde og have den højest tællende pil markeret
som en miss ( hvis der er skudt flere pile udenfor
tid , markeres det samme antal som mis tællende
fra den højeste værdi).

DBSF Lovudvalg
April 2008

Ny DBSF 70m runde
På forbundsmødet blev forslaget om en ny
DBSF 70m runde vedtaget.

For de klasser hvor der ikke idag skydes på 70m,
så er den mere tilpasset de internationale afstan-
de, hvilket vil have betydning for Junior Damer
og Oldgirls

DBSF 70 METER RUNDE (DBSF 72 pils
runde):
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående
afstande mod 122 cm ansigt.

Der skydes 6 pile serier i løbet af 4 minutter.

Recurve division:
70 m for herrer
70 m for damer, Junior herrer og oldboys
60 m for Junior damer og Oldgirls
40 m for Kadet drenge og piger
30 m for Mini drenge og piger
15 m for Mikro drenge og piger.

Barbue division:
70 m for Herrer, Junior herrer og Oldboys
60 m for Damer, Junior damer og Oldgirls
30 m for Kadet og Mini, drenge og piger.
15 m for Mikro drenge og piger.

Langbue division:
50 m for seniorer og juniorer damer og herrer,
Old-girls/boys.
30 m for Kadet og Mini, drenge og piger.
15 m for Mikro drenge og piger.

Compound division
70 m for herrer
70 m for damer, Junior herrer og oldboys
60 m for Junior damer og Oldgirls
40 m for Kadet drenge og piger
30 m for Mini drenge og piger
15 m for Mikro drenge og piger.

DBSF Lovudvalg
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     OSLO OPEN - 2x24 MÅL FELT
           14. - 15. JUNI 2008 I OSLO
2x24 FITA* Arrowhead
SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Søndermarka utenfor
Oslo lørdag 14. juni og søndag 15.juni 2008. Oslo Open er åpen for damer og herrer
(junior, senior) i klasserne Recurve, Compound, Bare Bow, Tradisjonell og Buejeger (vi
tar forbehold om endringer).

Lørdag, 14.juni - start kl 1000 Søndag, 15.juni - -start kl 1000
Oppvarmning fra kl 0830 Oppvarmning fra kl 0830
24 mål ukjent avstand 24 mål kjent avstand

Startkontigent Oslo Open
NOK 4000,- (NOK 200,- for junior).
Konto for innbetaling: 1602.53.90729 (SK Vidar Bueskyttergruppa)

Hotell - overnatting
Vi anbefaler:

* Sørmarka Kurs&konferansesenter-
   Booking via http://www.sormarka.no/ eller tlf +4764858200-
*Quality Park Hotell - oppgi bookingkode BUE08 for rabatt
  Booking via mastemyrquality.choicehotels.no eller
   tlf +4766807500

Kontaktpersoner:
Bjørn Mikalsen,   tlf. +4791615566
Jaran Stenvik,   tlf. +4797108332

Påmelding innen 2.juni til: emailbjornmikalsen.com

Hvor i Oslo? Enebakkeveien 625 ( skiltning fra E6-R155 til Sørmarka)
Sjekk http://www.sormarka.no/ for kart.
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Gerda og Einar Tang-Holbæk, DM i Rønne 1957.
(foto fra BUESKYDNING SEPTEMBER 1957)

I RBL havde man hele vinteren været i gang med
at fabrikere både halmmåtter og ansigter. Sidst-
nævnte håndmalede man selv for at spare penge.
Formentlig var man ikke helt så nøjeregnende
med nøjagtigheden den gang…

Dette DM blev historisk i den forstand, at et
ægtepar, Gerda og Einar Tang-Holbæk for første
gang begge blev danske mestre (er det mon sket
igen siden?)
For de ældste nulevende bueskytter vil Einer
Tang-Holbæk fra Hørsholm være kendt som
Danmarks fremmeste bueskytte fra midt i 1940-
erne med flere verdensmesterskaber - både indi-
viduelt og for hold - på sit cv. Helt op i 1960-
erne gjorde han sig gældende i det danske. I 1962
blev han valgt som formand for DBSF – en post
han bestred i tre år.
Einer T.H. vandt DM med 896 point (190, 249,
193 og 264) foran Peter Søllingvraa her fra Røn-
ne med 890 point.
I referatet i BUESKYTTEN fra september 1957
nævnes det, at scoren fra starten af mesterskabet
generelt var svag. Einar T.H. kom først til sidst
på 90-meteren og endte med at vinde den med
190 point. Efter lørdagens skydning på 90 m og
70 m lå Einer T.H. foran med 439 p. Helge Ny-
borg og Peter Søllingvraa havde 418p og 391 p.

Ikke mange af vore nuværende skytter kender til
tidligere tiders bueskydning og slet ikke de unge.
Under mit arbejde med Rønne Bueskytte Laugs
60 års jubilæumsskrift havde jeg lejlighed til at
stikke næsen i både klubbens gamle protokoller
samt de gamle numre af BUESKYDNING, som
er i vor varetægt.
I 1957 blev DM afviklet i Rønne, hvilket neden-
stående handler om. Og som man vil fornemme,
var det en helt anden tid dengang…

Det var tredje gang i løbet af kun 8 år DM skulle
afgøres på Bornholm. I alt 52 skytter var til-
meldt, hvoraf 51 mødte frem - 8 kvinder og 43
mænd.
Skytterne ovrefra (som vi siger her) ankom med
natbåden - det gode skib Rotna - fra København
tidlig lørdag morgen og blev indkvarteret på
Dams Hotel i Rønne, hvor der var morgenmad
for både tilrejsende og herboende bueskytter.
Som bueskytte kommer man hinanden ved. Også
den gang…

Skydningen - en FITA-ronde som vi kender den i
dag - skulle for første gang skydes ved et dansk
mesterskab. Tidligere skød man en lang og en
kort ronde med forskellig antal pile på de for-
skellige afstande, hvilket ikke nærmere skal for-
klares her.

DM 1957 på Bornholm

fortsættes side 22>
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Søndagens skydning på de korte afstande blev
generet af regn under hele skydningen, hvilket
dog de bedste skytter ikke lod sig gå på af. En-
kelte pakkede dog sammen undervejs og tog dag-
båden hjem til København…
På 50 meteren kravlede Peter S. på andenplad-
sen, hvor han blev liggende til slut. Men det var
Einars præstation på de to lange afstande, som
gjorde udslaget.
I referatet nævnes en ung skytte, Niels Alstrup
fra Gentofte på bare 17 år, som på 30 m opnåe-
de 305 point, hvilket var det højeste den dag.
Han endte som nr. 8 i det samlede resultat. I
1957 kendte man ikke til juniores!
For at have et sammenligningsgrundlag skal her
nævnes de i 1957 bestående rekorder på FITA-
ronden. Juniorrekorder førtes ikke…

distance navn          forening point
90 m Otto Rasmussen Odense   203
70 m Carlo Carlsen Rønne   265
50 m Henning Petersen Køge   271
30 m Sandy Jørgensen Odense   320
Total P.G. Stender Rønne   1100
70 m Else Rosantus Nyborg  197
60 m Else Hansen Gentofte 236
50 m Else Hansen Gentofte 218
30 m Else Hansen Gentofte 298
Total Else Hansen Gentofte 868

For dagens skytter er ovennævnte pointtal selv-

følgelig ikke imponerende. Men når jeg studerer
de gamle historiske buer og pile, som vi har hæn-
gende på væggen i vort klubhus, kan man godt
tænke, at den tids skytter må have været mindst
lige så gode som i dag. Forskellen ligger kun i ma-
teriellet.

Fru Gerda T. H., som kun havde skudt med bue i
et par år, og gemal blev behørigt hyldet ved mid-
dagen om aftenen på Dams Hotel. Der blev også
tid til en svingom, inden man entrede natbåden
for mandag morgen igen at lande i Havnegade i
København.
Det skal også nævnes, at bornholmerne havde
sørget for, at de tilrejsende søndag eftermiddag
fik lejlighed til med bus at bese seværdighederne
på den nordlige del af øen.

For de jyske skytter – der var i alt 6 af slagsen –
blev det igen en lang dag. Frederikshavnerne hav-
de brugt 26 timer for bare at nå frem til øen lør-
dag morgen, og har formentlig brugt lige så lang
tid om tilbageturen.
Men det er jo ikke anderledes end vi sportsfolk
fra øen altid har måttet lægge ryg til, før vi be-
gyndte at sejle med hurtigfærge samt køre med
bil eller tog over både Øresund og Storebælt. Det
er dog en helt anden historie…

Holger Kürstein, Rønne Bueskytte Laug.
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