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Stævnekalender
dag måned

Sted		

Arrangør

Type

10
4
Haderslev
Haderslev Bskl. 		
3D - 30 mål	 
14-18
4
Riom, Frankrig
EMAU 		
GP 1	 	 
19
4
Grønningen, Sorø Sorø Bskl. 		
3D – 30 mål
2
5
Ørneborgvej, Randers, Randers Bskl.		
FITA	 	
9
5
Risbjerg, Brande Brande Bsk.		
Arrowhead – 2x12 mål –
							
kendt afst.
12-16
5
Legnica, Polen
EMAU			
JC1	 	  
17
5
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.		
3D – min. 24 mål	 	
19-24 5
Sofia, Bulgarien EMAU			
GP 2
21
5
Sønderborg
Sønderborg Bskl.		
Kr.Himmelfarts stævne–
							
900 runde
23
5
Gladsaxe Stadion Gladsaxe Bsk.		
OL runde – Ungdom – m.
							 specielle finaler
24
5
Gladsaxe Stadion Gladsaxe Bskl.		
OL runde – Senior Junior
							 – m. specielle finaler
30-31
5
Nr. Snede Nr. Snede Bskl.			
Danish Open	 	
31
5
Middelfart
Middelfart Bskl.
Ungdomsstævne – DBSF
							
runde	 	
2-7
6
Antalya, Tyrkiet EMAU			
GP 3
7
6
Taastrup TIK
Majpokalen – 		
Fuld FITA	 	
13
6
Herning		
Herning Bskl.		
Arrowhead– 2x12 mål
13
6
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.		
SM Ungdom	 
14
6
Nykøbing F
Nykøbing F Bskl.		
SM Senior	 
21
6
Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk.
FITA 	 	
30-4
6-7
Sarzana, Italien
EMAU			
JC2	 	
8
8
Falen, Odense
Lavia Odense		
FM Senior og Ungdom –
							
70 m runde	 	
9
8
Middelfart
Middelfart Bskl.		
Danage Cup	 
15-16
8
Aalborg		
Aalborg Bskl.		
DM Ungdom	 
18-23
8
Champagnac, Frankrig EMAU		
EM Felt	 	 
22-23
8
Randers		
Randers Bskl.		
DM Senior/Junior	 
30
8
Sydfyn		
Ulbølle Bueklub		
DM – Felt 3D	 
1-10
9
Ulsan, Korea
FITA			
VM Senior	  
6
9
Grønningen, Sorø Sorø Bskl.		
SM - 3D – 30 mål	 
7-12
9
Holland		
Holland			
Senior Games
  
13
9
Sønderhede, Esbjerg Viking			
JM 3D
19-20
9
Herning		
Herning Bskl.
1. dag – FBM Skovrunden – 24 mål
						
2. dag – DM Arrowhead - 12 mål
						
uden og 12 med afstandsmærkning
26
9
København
DBSF		
World Cup Finale 2009	  
9-11
10
Madrid, Spanien EMAU		
European Clubteams Cup10-18
10		
Sydney, Australien	 	
World Masters Games
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arkiv: Danish Open 2008
foto: Leif.K Nielsen,

Xtrem Crest - 82,50 kr.

Striker rygsæk - 565 kr.

www.Gimli-store.dk
CCPorter Mako
releaser - 775 kr.
ARE pilehylde
Cartel Carbon stabilisatorsæt
Cartel Carbon frontstab
Angel brystskjold
Titan recurve-scope
Soma Saker 1 fingerlap
Soma Saker 2 fingerlap

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk

4

225
495
175
150
500
350
325

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Dansk Bueskytteforbunds officielle Tidskrift

Bueskydning nr.3 April 2009

5

Udtagelse til 3D VM 2009 i Giulianello (ITA)
		
15.- 19. september 2009
Formålet med de opstillede udtagelseskriterier er at:
* Sikre at skytterne har en fornøden international klasse
* Sikre at skytterne har en høj grad af stabilitet i resultaterne
DBSF har afsat budget på op til 3 compoundskytter og op til 3 langbue/barbue/instinktiv bueskytter på forbundets budget kan udtages til VM i 3D.
Grundet forbundsmødet den 29/3 2009, er Dyrehaverunden samme dag fravalgt, idet skytter,
der evt. skulle ønske at deltage i udtagelsen ikke af denne grund skal fravælge forbundsmødet
denne dag.
Da baner i 3D kan være forskellige i sværhedsgrad vil der ikke blive sat et ultimativt gennemsnitligt adgangskrav til gennemsnitspoint, men nedenfor kan der ses nogle gennemsnitlige point
pr. mål, der vil være retningsgivende for at kunne blive kvalificeret. Gennemsnitspointene kan
ligeledes bruges som forholdstal i relation til de enkelte buetyper. Det er således i sidste ende op
til eliteudvalget i den sidste ende at træffe den endelige afgørelse omkring udtagelsen.
Disse gennemsnitstal er lavet ud fra et snit til finaleskydningerne til de seneste EM og VM i 3D.
Det skal ligeledes bemærkes at disse gennemsnit er skudt som 1-pil skydning. Disse gennemsnit
refererer kun til de 4 3D stævner.
Herre langbue
Herrer compound
Herre barbue
Herre instinktiv

gennemsnitligt 6,04 point pr. mål.
gennemsnitligt 8,98 point pr. mål.
gennemsnitligt 7,24 point pr. mål.
gennemsnitligt 6,06 point pr. mål

For at give skytterne de bedst mulige udtagelseskriterier i relation til stabilitetskravet, er der
valgt, at der kan scores point i 6 udtagelsesstævner, hvoraf de 4 er 3D stævner og de 2 øvrige er
arrowheadstævner.

Følgende 6 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:
10.04.2009
Haderslev, 30 3D mål
19.04.2009
Grønningen, Sorø 30 3D mål
09.05.2009
Risbjerg, Brande, 2 x 12 mål - Arrowhead - kendte afstande
17.05.2009
Nykøbing F, min. 24 3D mål
30-31.05-2009 Danish Open, Nr. Snede, 40 3D mål
13.06.2009
Herning, 2 x 12 mål arrowhead halvt kendte og halvt ukendte afstande.
Der kan samles point i alle stævnerne.
Der vil løbende på hjemmesiden være opdaterede pointstillinger. Det skal dog pointeres, at det
først er efter sidste udtagelsesstævne at skytterne endelig udtages.

Hvem er interesseret i at deltage i udtagelsesskydningerne? For at kunne lave
aktuelle lister løbende skal de skytter, der er interesseret i at deltage i udtagelsesskydningerne,
meddele dette til undertegnede senest 1. maj efter de 2 første udtagelsesskydninger.
6

Point ved udtagelsesskydninger:

Der gives points efter nedenstående princip:
Ved 8 eller flere deltagere i klassen gives der 8 point til vinderen og et point mindre til de næste
placeringer. Skytter, der deltager i stævnet, men ikke ønsker at deltage i selve udtagelsen til
pladserne tæller med ved pointtildelingen for de efterfølgende placeringer.
Eksempel:

8 (eller flere) deltagere
Nr.1
8 point		
Nr.2
7 point		
Nr.3
6 point		
Nr.4
5 point		
Nr.5
4 point		
Nr.6
3 point		
Nr.7
2 point
Nr.8
1 point

Eksempel - 6 deltagere
Nr.1
6 point		
Nr.2
5 point		
Nr.3
4 point		
Nr.4
3 point		
Nr.5
2 point
Nr.6
1 point

eksempel - 4 deltagere
Nr.1
4 point
Nr.2
3 point
Nr.3
2 point
Nr.4
1 point

Når alle 6 udtagelsesstævner er afviklet, vil eliteudvalget ud fra pointgivningen og gennemsnitskravene vurdere, om den fornødne internationale klasse er til stede for at skytterne bliver
udtaget på DBSF’s regning.
Udtagelse til VM for egen regning kan evt. efter eliteudvalgets vurdering indstilles efterfølgende.
Eventuel deltagelse for selvbetaling vil blive tilbudt i rækkefølge efter opnåede point med en
skelen til gennemsnitlig antal point pr. mål.
Ved lighed i point mellem flere skytter er det endelig placering ved Danish Open, der afgør rækkefølge for udtagelse eller selvbetaling.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på elite@dbsf.dk
På eliteudvalgets vegne
Klaus Lykkebæk
Eliteudvalgsformand

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
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Baldur
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BALDUR’S BUESHOP, VIASAT a/s og
DOMINO TARGET / DANAGE
indgår samarbejde i markedsføring via Dansk bueskydning forbund
Det var ikke kun et veloverstået DM i Tåstrup’s idrætshaller som i week-enden den 14./15.
marts blevet afviklet med stor succes af TIK. Der var også en masse forhandlinger imellem de
meget store kræfter, som er med til at løfte dansk bueskydning, Erik Kornbech fra DANAGE
og Niels Baldur fra BALDUR’S BUESHOP, som også endte med succes.
En del af historien er at vores landsholds tøj er nedslidt og længe havde trængt til fornyelse.
Sportschef Henrik Toft har brugt en del tid og søgen på at finde en løsning, og fandt så endelig
en mulighed i erhvervelse af nye landsholdsdragter, via støtte i form af rabat ved køb af tøj fra
PUMA. Dette kom vores nye ungdoms compound træner Henrik Rasmussen for øre, og ved
en tilfældighed havde Henrik VIASAT’s konsulent i møde, ud fra hans daglige erhverv med at
levere VIASAT til kunder i nordsjælland, og efter ganske kort tid så var en sponsoraftale med
VIASAT etableret.
Ud over sponsorernes reklame tryk på vore landsholdsdragter, vil vi i forbundet starte nogle
tiltag som kommer ind under sponsorpleje. F.eks. vil vores hjemmeside vise vore sponsorer’s
logoer, og på det brevpapir, som vi benytter i officielle henseender, vil der ligeledes vises vore
sponsorer. Desuden arbejder vi på yderligere tiltag i sponsor plejen.
Vores slogan er;
”Støt: ”Baldur’s Bueshop – Viasat a/s – Domino Target / Danage” De støtter os.
Som en af de første tiltag i sponsor plejen, vil VIASAT komme med et parabol tilbud, som
personer med tilknytning til Dansk bueskydning kan benytte sig af. Tilbuddet forventes offentligt gjort medio april. Som gestus til de klubber som anbefaler at benytte et sådant tilbud, vil
klubben få et kontant tilskud tilbagebetalt, for hver ny VIASAT kunde som de hjælper til med.
(Læs mail medio april).
Der vil i fremtiden komme yderligere særlige tilbud fra vore nuværende 3 sponsorer, som er
målrettet til personer i eller med tilknytning indenfor Dansk bueskydning.
Alle i Dansk bueskydning får noget ud af de nye sponsor aftaler. Oprindeligt var der foretaget
en opsparing i budgettet til erhvervelse af det nye tøj, og sponsor tilskuddet fra de 3 firma’er
var ikke lagt ind. Når så det lykkes at få etableret en så unik aftale som dette er, så kommer det
ikke kun landsholdskytterne til gode i form af en større landsholdstøj pakke, men alle i Dansk
bueskydning fordi tøj budgettet ikke bliver brugt i det omfang som planlagt.
Når vi i Dansk bueskydning laver så store aftaler, som det nu er lykkedes denne gang, så forpligter vi os også til at pleje vore sponsorer når skytterne er på landsholdsopgaver. Det gør
skytter og ledere bl.a. at benytte det tøj med sponsormærker på ,som stilles til rådighed for
dem. Forpligtelsen sker i form af at skytter, der udtages til landsholdsopgaver, underskriver en
skyttekontrakt.
I håb om at alle støtter og tager godt i mod vores sponsorer.
Klaus Lykkebæk – Eliteudvalgs formand.
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Sommerskydning for 2009
Sommerskydningen afholdes som korrespondanceskydning over 5 udendørs runder, hvor hver
runde er 2* 36 pile på 122 cm ansigter. Af de 5 runder er de 4 bedste tællende til det samlede
resultat. Man skal have deltaget i mindst 4 runder for at kunne betragtes som fuldført. Præmier
vil blive tilsendt klubberne efter turnerings slut – eller overrakt ved et af de førstkommende indendørs stævner.
Konkurrencen udskrives for alle divisioner og klasser. Vi forbeholder os retten til at slå skydeklasser sammen for seniorer - afhængigt af tilmeldingerne.
Der skydes de afstande som svarer til en 70m runde, dvs. der skydes følgende afstande:
Afstand		
70 meter		
		
60 meter		
		
50 meter		
40 meter		
30 meter		
		
15 meter		

Buestype			
Recurve,compound		
Barbue			
Recurve, Compound
Barbue			
Langbue			
Recurve, Compound
Recurve, Compound
Barbue, langbue		
Alle			

Alders
Senior, junior herrer, oldboys
Senior herrer, junior herrer, oldboys
Junior damer, oldgirls
Senior damer, junior damer & oldgirls
Oldboys, oldgirls, senior, junior
Kadet
Mini
Kadet, mini
Micro

Der vil ikke være hold konkurrence.
Man godt må stille op ved flere buetyper - men kun i en aldersklasse.
Hvert sæt af 36 pile skal skydes sammenhængende, dvs. der skydes 6 pile, disse markeres hvorefter de næste 6 pile skydes. Det er tilladt med en pause på max. 1 time mellem de 2 sæt.
Skydesedler skal underskrives af skytte, markør og den, som har revideret sammentællingen.
Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skydningen er gennemført i overensstemmelse
med skydereglerne i DBSF’s lovkompleks. Klubberne skal opbevare skydesedlerne indtil 1.
november 2009.
Al indberetning af skyderesultater foretages af de enkelte klubber/foreninger/laug direkte via
internettet – på : www.sommerskydning.dk- Resultater kan ikke indberettes på anden vis.
Denne skrivelse sendes separat til de klubber, der ikke automatisk modtager post via vores Email service. Hvis en af de klubber ikke har et medlem med internet adgang, bedes klubben rette
henvendelse til sekretariatet for fornøden hjælp eller separat aftale.
Resultatlisterne opdateres automatisk med de seneste indberetninger. Bemærk, at da den enkelte
klub løbende kan redigere i egne indberetninger indtil rundens udløb, kan resultaterne ændres
undervejs.
Vigtigt: Adgangen til den løbende redigering betyder ikke, at en runde må skydes om, når den
først er skudt én gang. Adgangen er for tilføjelser af nye resultater fra andre deltagere samt evt.
fejlrettelser af allerede indtastede resultater for den aktuelle runde. Det er den enkelte klubs
ansvar at indberette resultater korrekt og til tiden. Adgang til indberetning af resultater for en
runde lukker automatisk ved udløb af dennes periode.
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Skydningen er en korrespondance skydning hvor det forventes at skytterne opfører sig moralsk
korrekte og kun skyder en runde en gang. Det vil sige, at man, før skydningen starter, skal tilkendegive at der nu skydes sommerskydning. Det er muligt at anvende resultatet fra et normalt
stævne, igen under forudsætning af at man før skydningen starter, har sagt at skydningen vil
tælle til sommerskydningen.
Tilmelding
Adgangskoden, som kan anvendes til adgang til oprettelse af deltagere samt indberetning af
resultater er samme brugernavn og password som anvendt ved vinterskydningen. Man skal
således ikke sende nogen særskilt meddelelse til DBSF om sin deltagelse, men blot begynde at
oprette deltagere, hvis dette ønskes.
Den enkelte klub redigerer sin deltagerliste under menupunktet ”Deltagerliste”. Deltagere skal
oprettes senest inden udløb af runde 2. Herefter er adgang til oprettelse/fjernelse af deltagere
automatisk spærret. Deltagere som findes på den enkelte klubs deltagerliste efter udløb af
runde 2, betragtes som endeligt tilmeldt.
Til- og framelding er mulig til og med 2. runde (11. juni 2009). Derefter er turneringen lukket,
og der udsendes opkrævninger til klubberne.
Husk at tilmelding skal ske i de rigtige klasser. I 2009 skydes der således:
Klasse			
Micro			
Mini			
Kadet			
Junior			
Senior			
Oldboys/ oldgirls		

Alder			
op til 11 år		
11 til 13 år		
13 til 16 år		
16 til 18 år		
18 til 50 år		
50 år og derover		

Årgange (2009)
1998 og yngre
1996, 1997
1993,1994,1995,
1991, 1992
1990 og ældre
1959 og ældre

Priser: 35 kr. per deltager
Betaling: Klubben modtager et girokort efter 2. runde.
Der skydes i følgende perioder:
Runde Periode		
Senest rapportering
1
1/5 - 28/5		
28/5
2
29/5 - 11/6
11/6
3
12/6 -25/6
25/6
4
26/6 - 21/8
20/8
5
21/8 - 3/9		
3/9
Er der spørgsmål så kontakt DBSF via email på: sommer@sommerskydning.dk
Al kommunikation foregår som udgangspunkt pr. e-mail. Der udsendes ikke resultatliste ud
men resultater kan løbende resultater ses på: www.sommerskydning.dk
Såfremt der kommer spørgsmål, eller der er punkter, der er tvivl omkring, vil svarene blive
opslået på: www.sommerskydning.dk
Med venlig hilsen
Dansk Bueskytteforbund
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OPs LAGSTA v LEN
Efter ordinær generalforsamling ser bestyrelsen i Hinnum Hut Bueskytteklub nu
således ud:
formand: Jesper Bech, mail: jesper@fambech.dk
næstformand: Finn Møller Nielsen, Filskovvej 15, 7200 Grindsted
kasserer: Ejner Holmberg, Ølgodvej 52, Urup, 7200 Grindsted

Flemming Møller Nielsen
Meddelelse:
Vi har fået ny formand i Sorø Bueskyttelaug.
Afgået er Jesper Dyhr.
Ny formand er: John Hansen

Vi har i den sidste tid modtaget en del mail fra medlemmer/klubber m.v. under DBSF som
ikke kan finde ud af at skjule vores mail-adresse der for vil jeg gerne have nedenstående
bragt i et kommende nummer af Buebladet.
"Når man sender post til mange, f.eks. alle medlemmer i et udvalg, er det letteste at putte
alle modtagerne i "Til"-feltet. Desværre betyder det at alle modtagerne kan se hvem der har
modtaget denne mail, og i mange tilfælde bliver alle disse emailadresser puttet ned i modtagernes postprogram.
Det er der to ulemper ved. Dels betyder det at modtageren nu har alle adresserne, hvis han
skulle have lyst til at sende spam, og dels betyder det at alle adresserne nu vil blive ramt,
hvis modtageren skulle blive ramt af en "mail-worm" virus.
For at undgå at alle modtagere kan se de andre modtagere, skal emailadresserne puttes i feltet "BCC" (ikke CC").
BCC står for "Blind Carbon Copy", og betyder at disse adresser vil være skjult for modtagerne. Da der oftest skal stå noget i "Til"-feltet, kan du skrive din egen adresse.
BCC feltet er også godt at bruge, hvis man skriver til flere, hvoraf én eller flere af modtagerne har en "super hemmelig adresse". Det kunne være at man skriver til noget meget vigtigt
til alle fra sin kreds, og én af modtagerne er en leders arbejdsemailadresse. hvis denne leder
ikke vil have alle andre til at kende arbejdsadressen, puttes modtageren i BCC-feltet."
Derfor hvis ikke mailen er ment som en personlig mail f.eks. (Til: dbsf@dbsf.dk) så brug
venligst BCC-feltet
Hvis man f.eks. ønsker at skrive til feltudvalget, kan man jo i selve mailen skrive:
Til feltudvalgsmedlemmerne
bla bla....
og så putte alle adresser ind i BCC
Med venlig hilsen
Eva Kristensen
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VEDR. Udtagelse til 3D VM 2009
Det er med stor forundring jeg læser i nedenstående mail, at DBSF har bortvalgt Dyrehaverunden som udtagelsesstævne på trods af den første indstilling fra Feltudvalget, hvor Dyrehaverunden var inkluderet.
Og så er begrundelsen, at Dyrehaverunden falder sammen med forbundsmødet!!!!
Må jeg gøre opmærksom, at Dyrehaverunden normalt altid er den første søndag i april måned. Dette havde vi i LBL også planlagt i år, men så meldte DBSF, at på denne søndag var
forbundsmødet planlagt. OK det bevirker, at vi ændrer Dyrehaverunden til d. 29. marts 2009
i stedet. Hvad sker så, efter vi har lavet annoncer, søgt om tilladelser osv. osv. ??? DBSF ændrer mening og flytter forbundsmødet til d. 29. marts 2009!!! Da er det for sent til, at vi kan
ændre datoen for anden gang. Må jeg bede om bare lidt professionalisme i planlægningen.
Forbundsmødet er fortrinsvis for foreningsfolk/administratorer i klubberne, selvom flere
aktive skytter måske burde deltage. Dette bør ikke forhindrer, at der samtidig kan afvikles et
stævne for de aktive skytter, selvom det er lidt uheldigt, men nu er fejlen altså DBSFs og ikke
LBLs.
Der er stadig tid til at DBSF kan ændre mening og sætte Dyrehaverunden tilbage på listen
over udtagelsesstævner, hvilket jeg hermed opfordrer DBSF til at gøre.
Mvh
Gunni Steen Frederiksen
Formand ,Lyngby BueskytteLaug

Hej Gunni
Det er naturligvis beklageligt at ændringen af datoen for forbundsmødet er sammenfaldende
med dyrehaverunden. Det tror jeg nok at alle nu er blevet gjort bekendt med flere gange.
Når dyrehaverunden er fravalgt som udtagelsesskydning er det udelukkende for at skytter,
der måtte være interesserede i at deltage i udtagelsesskydningerne ikke skal stilles i et dilemma omkring deres deltagelse i forbundsmødet.
Ved flere fitastævner er der nogle gange kun 2-3 eller somme tider kun et stævner der afgør
en udtagelse.
Her vil der være 6 stævner at samle point i, hvilket vi fra eliteudvalgets side finder fornuftigt.
NB. Forbundsmødet er ikke kun for administratorer. Heldigvis deltager de også aktive
skytter i forbundsmødet. Det gælder sågar også skytter der stadig aktivt deltager på diverse
landshold og dermed forventes at ville deltage i udtagelsesskydningerne til VM i 3D
med venlig hilsen
Klaus Lykkebæk
Eliteudvalgsformand
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Udtagelsesregler for ”COMPOUND SKYTTER”
til VM senior, Junior cup 2 og Junior VM 2009

Dato		

Begivenhed

30.juni - 5. juli

Junior Cup (2st. series) - Italien

		

Selvbetaling kr.1500,- /hold 3 HJC + 1 HKC

12.juli -20.juli

Junior VM USA - der kan maximalt udtages 7 skytter - 3 HJC, 3 HKC + 1 D?C

		

selvbetaling kr. 3000,-

1.sep. - 10.sep.

45th World Outdoor Target Archery Championship. Korea

		

(3 pladser HSC og 1 DSC)

Senior compound.

Udtagelse til VM i Korea. Udvælgelsen af VM senior holdet, 3 HSC + 1 DSC, sker kort efter
Danage cup d.9 aug. VM holdets udtagelse bliver baseret på alle udendørs stævner som skytten
har deltaget i, både i Danmark og udlandet, hvor score, stabilitet, aktivitet og finale resultater
vil afgøre de skytter som udtages til VM. Resultaterne fra Fita stævnerne vil få særlig indflydelse så VM udtagelsen. Der vil dog også kigges på skyttens OL-runder og finale resultater.
Det er tilladt for 3 HJC elite skytter af årgang 1991 at deltage i udtagelserne.
Udtagelsen til senior VM foretages af eliteudvalget, sportschef og compound træneren i samråd,
og det bliver en vurdering at udtage det bedste VM hold, også set i et fremtids perspektiv.
Reserve skytte: I forbindelse med VM udtagelsen vil der blive udtaget en reserveskytte
i HSC og i DSC. Reserveskytten skal holde sig i form, i tidsrummet fra udtagelsen
kort efter Danage cup til VM afrejsen, i det tilfældet at en udtaget skytte bliver forhindret
i VM deltagelsen.
Alle VM deltagere er forpligtiget i at deltage i senior DM i Randers den 22/23-8.
DM stævnets resultat kan få indflydelse på om reserve skytten skal overtage en VM plads, men
kun i det yderste tilfælde at en VM skytte er meget langt fra den standard som udtagelsen
dannede grund for. I dette yderste tilfælde afgøres det af eliteudvalget og sportschefen.
2/5 	
*Randers fita stævne*
24/5	 Gladsaxe 70 m stævne + finaler
7/6
*Tåstrup fita stævne*
Udtagelse til JC 2 – Forhånds udtagelse af skytter til junior VM
14/6
*NyKøbing Falster fita stævne*
Endelig udtagelse til junior VM.		
20/6 	
*Holstrebro fita stævne*
8/8	 Lavia Odense 70 m stævne + finaler
9/8
Danages cup Middelfart
Udtagelse til senior VM.
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22-23/8 DM senior Randers – VM senior hold + reserve skytter skal deltage.
*fita* stævner som der særligt kigges på i VM udtagelsen.
OBS! Aktivitets kalender kan ændre sig.

Herre junior compound.

Junior skytter har mulighed for at blive udtaget til JC2 i Italien, samt Junior VM i USA.
Junior skytter af årgang 1991 har også mulighed for at skyde sig til senior plads. (Læs senior).
JC2 i Italien vil som udgangs punkt være det samme junior hold som udtages til junior VM.
Junior skytter skal skyde senior afstande.
Selvbetaling af ekstra junior pladser ved JC stævnerne.
JC 2: Såfremt at arrangøren tillader optil 4 skytter fra hvert land, vil tilbuddet om selvbetaling
gå til næste skytte i point stillingen.
Afstår denne skytte tilbuddet går det videre til næste, osv..
Selvbetalings rejser skal dog afgøres af eliteudvalget og sportschef i samråd.
Skytten som udtages som selvbetaler til JC, bliver automatisk reserve skytte for holdet, i tilfælde af sygdom eller lign., som forhindre en skytte i at fuldfører udtagelsen og derved stævnet.
Udtagelse til JC 2 og junior VM i USA:. Udtagelsen til JC2 sker kort efter Tåstrup stævnet
den 7/6, hvor også VM holdet forhåndsudtages. Det endelige HJC VM hold udtages kort efter
Nyk.Falster d.14/6. Udtagelsen bliver baseret på alle udendørs stævner, både i Danmark og
udlandet som skytten har deltaget i, hvor score, stabilitet, aktivitet og finale resultater vil afgøre
de skytter som udtages til VM. Resultaterne fra Fita stævnerne vil få særlig indflydelse så VM
udtagelsen. Der vil dog også kigges på skyttens OL-runder og finale resultater.
Selvbetaling er 1500,-kr ved JC2 og 3000,-kr. ved junior VM.
Udtagelsen til junior VM foretages af eliteudvalget, sportschef og compound træneren i samråd,
og det bliver en vurdering at udtage det bedste VM hold, også set i et fremtids perspektiv.
Reserve skytte: I forbindelse med JC2 og VM udtagelsen vil der blive udtaget en reserveskytte
i HJC. Reserveskytten skal holde sig i form, i tidsrummet fra udtagelsen og helt frem til VM
afrejsen, i det tilfældet at en udtaget skytte bliver forhindret i VM deltagelsen.
Alle junior VM deltagere vil blive fulgt nøje efter udtagelsen. En markant form nedgang kan få
indflydelse på om reserve skytten skal overtage en VM plads, men kun i det yderste tilfælde at
en VM skytte er meget langt fra den standard som udtagelsen dannede grund for.
I dette yderste tilfælde afgøres det af eliteudvalget og sportschefen.
Dame junior compound og dame kadet compound.
Der er ikke budgetteret rejser til JC2 for ungdoms dame klasserne DJC og DKC.
Udendørs resultaterne vil være bestemmende for en evt. udtagelse i DJC og DKC, hvor
skytterne i begge klasser har den mulighed, at kæmpe om en plads til junior VM.
Udtagelsen foretages kort efter Nykøbing Falster stævnet den 14 juni.
Udvælgelsen sker af sportschef, eliteudvalg og compound træner i samråd, hvor den ung dame
som har størst international kunnen, kan blive udtaget. Udtagelsen kræver dog at de resultater
skytten har skudt over sæsonen, er på et rimeligt internationalt plan.
Selvbetaling er 3000,-kr ved junior VM.
Herre kadet compound.
Kadet skytter har mulighed for at blive udtaget til JC2 i Italien, samt Junior VM i USA.
Dansk Bueskytteforbunds officielle Tidskrift
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Til JC2 i Italien vil der kun udtages en kadet skytte. Udvælgelsen bestemmes af
resultaterne indbyrdes i kadet klassen, fra den 2/5 Randers til den 7/6 Tåstrup.
Kadet skytter skal skyde junior afstande.
Selvbetaling af ekstra kadet pladser ved junior cup stævner.
Der er ikke planlagt mulighed for selvbetalings rejser i kadet klassen.
Evt. ansøgning om ekstra kadet plads, skal sendes til eliteudvalget.
Udtagelse af en kadet til JC 2 og 3 kadetter til junior VM i USA:.
Udtagelsen af en kadet til JC2 sker kort efter Tåstrup stævnet den 7/6, hvor også VM holdet
forhåndsudtages. Det endelige HKC VM hold udtages kort efter Nyk.Falster d.14/6. Udtagelsen
bliver baseret på alle udendørs stævner, både i Danmark og udlandet som skytten har deltaget
i, hvor score, stabilitet, aktivitet og finale resultater vil afgøre de skytter som udtages til VM.
Resultaterne fra Fita stævnerne vil få særlig indflydelse så VM udtagelsen. Der vil dog også
kigges på skyttens OL-runder og finale resultater. Selvbetaling er 1500,-kr ved JC2 og 3000,-kr.
ved junior VM.
Udtagelsen til junior VM foretages af eliteudvalget, sportschef og compound træneren i samråd,
og det bliver en vurdering at udtage det bedste VM hold, også set i et fremtids perspektiv.
Reserve skytte: I forbindelse med JC2 og VM udtagelsen vil der blive udtaget en reserveskytte
i HKC. Reserveskytten skal holde sig i form, i tidsrummet fra udtagelsen og helt frem til VM
afrejsen, i det tilfældet at en udtaget skytte bliver forhindret i VM deltagelsen.
>

			

Danish Open

lørdag den 30. - søndag den 31.maj 2009
		
Internationalt 3D-stævne
For 25.gang afholdes Danish Open i Grættrup ved Nr. Snede, denne gang er alle målene
3D-dyr og der skydes efter FITA´s 3D- regler.
Lørdag skydes 40 mål og søndag 20 mål. I de klasser, fra juniorer og op, med mere end 8
deltagere vil der søndag blive afholdt eliminationsrunde på 12 mål for
lørdagens 8 bedst placerede og derefter semifinale og finale på hver 4 mål.
De øvrige skytter i disse klasser skyder 20 mål.
Tilmeldingsskema er tilsendt klubberne ellers se vores hjemmeside
www.noerresnedebueskyttelaug.dk
for yderliger informationer og oplysninger.
Danish Open 2009 er iagttagelsesstævne til VM i Italien i sept. 2009. Så op af stolen
kære bueskytter og deltag i Danmark´s største , smukkeste, mest alsidige og krævende
internationale 3D-stævne.
Mange hilsner
Nr.Snede Bueskyttelaug
Stensballe IK´s buesaafdeling.
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Alle kadet VM deltagere vil blive fulgt nøje efter udtagelsen. En markant form nedgang kan få
indflydelse på om reserve skytten skal overtage en VM plads, men kun i det yderste tilfælde at
en VM skytte er meget langt fra den standard som udtagelsen dannede grund for.
I dette yderste tilfælde afgøres det af eliteudvalget og sportschefen.
Hvem kan deltage i udtagelserne?
I VM udtagelserne kan alle i princippet deltage, hvis følgende regler bliver fulgt:
Alle kadet skytter som vil deltage om kadet pladserne, tilmelder sig og skyder på junior afstande.
Alle junior skytter som vil deltage om junior pladserne, tilmelder sig og skyder på senior afstande.
Alle senior skytter som deltager i de danske stævner fra d. 2/5 Randers, frem til Danage cup
d.9/8.
Henrik Toft, Sportschef
Henrik Rasmussen, compound træner
Klaus Lykkebæk, eliteudvalgs formand

Dansk Bueskytteforbunds officielle Tidskrift

Bueskydning nr.3 April 2009

17

				
Hej Alle

DM 2009

Jeg håber I havde et godt stævne ved DM 2009 i Taastrup. I løbet af weekenden var vi i hvertifald 35 personer, som gjorde alt for at få stævnet til at glide.
Stævnet var jo et pionerstævne, idet det var første gang at vi ved et dansk stævne anvendte
håndterminaler ved skiverne til indtastning af resultater. Håndterminaler, der leveres af Danage,
er jo som bekendt blevet købt af DBSF og vil fremover skulle bruges ved danske stævner. Om
lørdagen gik det rigtig godt med terminalerne, og resultaterne var op på lærredet og på internettet endnu før skytterne var tilbage ved skydelinien. Al begyndelse er som bekendt svær og vi
havde lidt problemer ved finaleskydningerne, men de blev løst under stævnet af Matteo fra Italien, som er manden bag systemet.
TIK ser frem til, at vi med de nye håndterminaler, kommer ind i en ny tidsalder, således at man
fremover løbende kan følge stævnet, både i skydehallerne såvel som hjemme ved computeren.
Resultater fra stævnet kan ses ved at gå ind på www.tikbue.dk <http://www.tikbue.dk/> . Vi har
valgt ikke at medsende resultater, da der fylder for meget. Weekenden gav følgende danske mestre/forbundsmestre:
HSR: Jan Jakobsen, Lyngby over Johan Weiss, Randers
DSR: Maja Jager, Broby over Randi Degn, TIK
HJR: Benjamin Ipsen, Køge over Laust Andersen, København BL
DJR: Anne Marie Laursen, Silkeborg over Carina Christiansen, Aalborg
HOR: Lars Knudsen, Køge over Povl Skudstrup, København BL
HSC: Martin Damsbo, Brande over Torben Johannesen, Broby
DSC: Marit Hvam Pedersen, Midtfyn over Camilla Søemod, Gladsaxe
HJC: Mads Juul Krogshede, Randers over Mads Knudsen, Broby
DJC: Ida Frandsen, TIK over Sarah Sönnichsen, TIK
HOC: Tage Hermansen og Michael Søemod, Gladsaxe
DOC: Tove Nielsen, Vejen, over Susanne Jørgensen, Nordkysten
HSL: Unni Eriksen, Roskilde
HJL: Ludvig Rossau, Hillerød
HSB: Peder Gammelmark, Køge
HJB: Matthias Gammelmark, Køge
Hold, Recurve: Køge over Silkeborg
Hold, Compound: Helsinge over Brande
De danske rekorder som er blevet sat ved stævnet vil kunne ses på www.tikbue.dk <http://www.
tikbue.dk/> fra mandag aften når alle resultater er blevet kontrolleret.
Til slut vil jeg gerne takke vores sponsorer (Baldur, Danage og Gimli), vores 8 dommere (NielsUlrik Galberg (formand), Michael Eriksen, Otto Zebitz, Michael Sigil, Gudrun Gehrt, Bjarne
Strandby, Jannik Mortensen, Søren Holt Jensen), den tekniske delegeret (Flemming Skjoldborg), folkene bag håndterminalerne (Matteo og Erik Kornbek) samt alle hjælperne fra TIK
(ingen nævnt ingen glemt).
Med venlig hilsen Karsten Weikop, TIK bueskydning
Tlf: 26 16 06 06 / www.tikbue.dk
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DBSF’s træningsbane i Grættrup
ved Nr. Snede.
Forbundets træningsbane ved Nr. Snede åbner tirsdag den 7. april
2009.
Banen har følgende åbningstider:
Tirsdage fra kl. 14.00 – solnedgang
Fredage fra kl. 14.00 – solnedgang
Lørdage fra kl. 10.00 – solnedgang
Der kan forekomme ændrede åbningstider i forbindelse med
andre aktiviteter i området, se Nr. Snede Bueskyttelaugs hjemmeside
www. noerresnedebueskyttelaug.dk – eller kontakt lodsejeren
Preben Ludvigsen på tlf. 20975956.
Træningsbanen er i år blevet opgraderet, så der nu er både 15 mål
med arrowhead og 15 mål med 3D-dyr.
Banen er åben for alle skytter, der er medlem af DBSF.
Vi håber, der er mange, der i år vil benytte denne,
i alle henseender,
glimrende og udfordrende bane i det meget kuperede
terræn ved Nr. Snede.
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Nyhed ved Danish Open i pinsen
Straks-visning af points på storskærm
I semifinaler og finaler ved Danish Open vises der straks points på en storskærm hver gang en
skytte har skudt. Alle skytters points vises på storskærmen, så både skytter og publikum ser
hvordan udviklingen er for hver runde i semifinaler og finaler.
Det bliver meget spændende for både skytter
og publikum fra minut til minut -der bli
ver samme spænding og intensitet som ved
badminton, tennis, håndbold og mange andre
sportsgrene.
Vi afholder semifinaler og finaler ved skyttehuset, hvor publikum kan stå bag ved
skytterne, så publikum kan se både skytter,
3D dyr og storskærm. Nogle få meter foran
3D dyrene sidder en dommer godt beskyttet
bag en solid skærm, og fra denne beskedne
afstand kan dommeren straks vurdere antallet
af points og taste det ind på en håndterminal,
som er forbundet med kabel til en PC og storskærmen. Ved den efterfølgende markering
bekræfter dommeren det endelige antal af
points, og i nogle tilfælde forøges antallet af
points, fordi den første vurdering lige efter
skuddet altid er forsigtig og kun vejledende.
Vi håber på, at der også i år vil være skytter
ved Danish Open, som må ud i shoot-off. Her
giver dette system alle en ekstra intens oplevelse, så stemningen søndag eftermiddag den
31. maj 2009 kommer helt op at ringe i skoven på Grættrupvej 13 i Nørre Snede.
Vi har talt med TV -Syd om optagelse af begivenheden - denne intense oplevelse bør virkelig
deles med flere end de 300 skytter og ledsagere, som er til stede.
DANAGE of Scandinavia har udviklet systemet, som første gang i februar 2009 gav spændingen og intensiteten ved et stævne i Las Vegas, USA med ca.1300 skytter og ca. 2000 tilskuere.
Systemet blev benyttet første gang i Danmark ved DM for seniorer i Tåstrup den 14. og 15.
marts 2009. Der er mere information om systemet på www.dominotarget.com. DBSF har købt
udstyret (dog uden storskærme) så klubber kan låne det til store stævner.
Danish Open 2009 er det 25. Danish Open, og det fejrer vi med flere forbedringer end anvendelsen straks-visningen af points i semifinaler og finaler. Det er nye 3D dyr til alle 40 mål.
Der tilbydes ekstraordinær kulinarisk oplevelse til frokost med grillstegte Frankfurtere og lørdag
eftermiddag efter de 40 mål vil skoven dufte himmelsk af nybagt wienerbrød i konditorkvalitet
efter gammel dansk opskrift. Wienerbrødet er så dyrt, at det skal bestilles ved tilmeldingen til
Danish Open, og der skal betales 25 kr. sammen med stævneafgiften -se venligst mere om Danish Open på www.noerresnedebueskyttelaug.dk
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foto arkiv: Danish Open
2008. Leif K Nielsen

Annonce:
Sælges 3 releaser samt 1 pilehylde til Compoundbue
Carter Chocolate Addiction 750kr.
Tru Ball BT Gold Ultra 3 back-tension 700kr.
TRU Ball Trial Boss release 600kr.
Martin Brite Site Tuner rest til 300 kr
Har det interesse så ring 30293300
Se billeder her http://jannikm.blogspot.com
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Til salg.
Jim Brackenbury,The Drifter
Fantastisk velholdt, take down,
51# 28"-64". Ny pris 9.000,Sælges for 3.500,J. Kielstrup, tlf.: 61166226

Dansk Bueskytteforbund

Sekretariat

DBSF Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 28 Fax 43 26 27 29 E-mail dbsf@dbsf.dk
Homepage:www.dbsf.dk
sekretariatsleder: Helle Jakobsen

Åbnings-/ Telefontid:

Mandag til Torsdag kl. 10.00-16.00

DBSF s bestyrelse
Formand:
		
		
		
		
		
Økononi:
		
		
		
		
		
Næstfmd.:
		
		
		
		
Breddeudv.:
		
		
		
		
		
Eliteudv.:
		
		
		
		

Rolf Lind
Lindetoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 55 92
formand@dbsf.dk
Steen Jørgensen
Højgaardstoften 426
2630 Taastrup
Tlf. 43 52 22 04
finas@dbsf.dk
Morten Holm-Nielsen
Stautrupvej 1 K
8260 Viby J
viceformand@dbsf.dk

Fyn:
		
		
		
		
Jylland:
		
		
		

David Hauge
Ågårdsvej 34 Kokborg
7323 Give
bestmedlem_fyn@dbsf.dk
Bjarne Strandby
Sensommervej 75
8600 Silkeborg
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

Udvalg under DBSF
Dommerudv.:
		
		
		

Otto Zebitz
Neptunvej 6710 Esbjerg V
Email dommer@dbsf.dk
Tlf. 75151434/40311434

Finn Larsen
Brovejen 179
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 177 3
bredde@dbsf.dk

Ordens-og amatørudv.:
		
Peter Rygaard
		
Tlf. 48267664
		
ao@dnsf.dk
		

Klaus Lykkebæk
Pandabjergvej 65
4800 Nykøbing F
tlf. 54 82 79 21
elite@dbsf.dk

Lovudv. Formand
		

		
		
		
		
		

Flemming Skjoldborg
Søndermarken 114 		
Søften
8382 Hinnerup
tlf. 89912010
lov@dbsf.dk

Best.medlem
Sjælland		
Susanne Rahbek
		
Mølleager 124
Supleanter til bestyrelsen:
		
2640 Hedehusene
1. Kasper H. Christensen
		
tlf.43 52 65 45/26842462
2. Jesper Lie
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk
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Danage
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