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Samarbejde giver Stof til eftertanke
At være redaktør på BUESKYDNING vise sig stadig 
at være en spændende udfordring. Bladet er 
afhængig af et godt samarbejde med jer derude. 
Flere af jer læsere har været, er – eller bliver – 
bidragsydere til bladet i form af idéer til eller mere 
eller mindre færdige artikler. Det en fryd at have 
sådan en stamme at plukke stof fra. Samarbejdet 
betyder også, at jeg konstant bliver udfordret i 
min forestilling om dansk bueskydning. Jeg håber, 
at I som læsere gør det samme. 

I dette nummer af BUESKYDNING kommer vi 
rundt til forskellige danske stævner, men vi tager 
også turen over Atlanten. Her bliver vi præsen-
terer for et møde med bueskydning i Las Vegas. 
Fælles for de danske og amerikanske oplevelser 
er, at vi kommer ind under stævnernes overflade. 
Ofte hører vi nemlig kun om resultaterne ved 
stævnerne. 

BUESKYDNING er glad for at præsentere et 
resultat af det gode nordiske samarbejde. Vi præ-
senterer ”Regelhjørnet”, som er en spalte, der 
indimellem vil præsentere nogle spændende pro-
blemstillinger i forhold til de skrevne regler. Spal-
ten er skrevet af redaktøren på Norges pendant til 
DBSF’s medlemsblad.

”Månedens snapshot” udgår desværre i dette 
nummer af BUESKYDNING, men allerede i næste 
nummer vil I igen kunne læse om en af landets 
ypperste skytter.

God læselyst!
Allan B. Grønkjær 
Redaktør, BUESKYDNING

www.langbue.dk
Alt til den traditionelle bueskytte

Alt hvad du skal bruge til dine pile:

• Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine

• Spidser i stål og messing

• Fjerfaner i 17 forskellige former

• Rådgivning om valg af pile-spine og vægt

• Forsendelse til hele landet

Værktøj og tilbehør
Læderhandsker, -armbeskyttere og -koggere
Spændende 3D dyr fra Longlife
Langbuer fra Falco, Border og Tomahawk

www.langbue.dk • Tlf. 57 831726 •mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

ETHAFOAM®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

• SUPER SLIDSTÆRKT
• VANDTÆT- TÅLER AL SLAGS VEJR
• NÆNSOM VED PILENE
• NEMT AT ARBEJDE MED
• ØKONOMISK
• RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW.GRANBYFOAM.DK

 
www.Gimli-store.dk

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

Legen Archery - 
Backpack Protour 
- 550 kr.

Legend Archery - Toyko - 590,00 kr.
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 regelhjørnet
BUeskYDNING bringer i samarbejde med Norge Bueskytterforbunds 
medlemsblad ”Buestikka” en mere eller mindre fast spalte, som 
omhandler forskellige regler, procedurer for dommere, løsninger af 
situationer, som ikke er omtalt i regelsættet, nyheder, fortolkninger af 
regler m.m.
TEKST: MORTEN B. WILMAN, BUESTIKKA

Lad os starte med reglerne om selve udstyret – 
lidt generelt. For det første er det sådan, at skyt-
ten selv er ansvarlig for, at skydeudstyret er lov-
ligt. Han kan naturligvis spørge en dommer, men 
det fratager ikke skyttens eget ansvar. En dommer 
kan nemlig tage fejl, og det gør selvsagt ikke et 
ulovlig udstyr mere lovligt.

Det er derfor vigtigt, at skytten selv kender reg-
lerne, og at han ved, at udstyrsreglerne er bygget 
op sådan, at det som er lovligt skydeudstyr, ja det 
er nævnt i DBSF Lovkompleks.  Alt andet er ikke 
tilladt!

I DBSF Lovkompleks kan du nok også finde 
enkelte steder, hvor noget er beskrevet som ikke 
tilladt, men dette er enten præciseringer eller 
undtagelser, som man har fundet nødvendige. 

Derudover kan der selvfølgelig være nogle 
”gråzoner”, og dem kan vi komme ind på lidt 
efter lidt …

INDeNDØRsscORING
Vi ser her på to tilfælde af scoring i indendørs-
skydning på tripel-skiver. 

Her har vi en situation, som sker af og til i 
indendørs skydning. Situationen er følgende:

Af en eller anden grund bommer skytten på et 
af ansigterne (i dette tilfælde det nederste). En 
bom giver, som kendt, nul point – eller en M på 
scorekortet.

Problemet i vores tilfælde er, at dette bomskud 
sidder i et af de andre ansigter sammen med en 
anden pil. Hvilken pil er bomskuddet?

Vi er her så heldige, at vi har en regel for 
denne situation. Reglen siger, at kun den laveste 
score giver point, hvis mere end en pil sidder i et 
ansigt. Derfor har vi nu fået svaret på vores tænk-
te scenarie, da vi får følgende score: 
10 (øverst) 
8 (laveste score i det midterste ansigt)
M (som så bliver bomskuddet)
10-8-M bliver det altså på denne serie.

Her har vi en lidt anden situation, fordi her er der 
skudt yderligere en pil – i det ”ledige” ansigt.

Her er lavet en regelfejl, fordi der er skudt fire 
pile i en serie, og i sådan et tilfælde skal vi score 
de tre laveste værdier. Hvilke værdier har vi?
Vi har:
10 (det øverste ansigt)
8 + M (i det midterste ansigt for den højeste 
bliver jo en M som i forrige eksempel)
9 (det nederste ansigt)
altså har vi værdierne, 10-9-8-M. 
De tre laveste scorer bliver så: 9-8-M

For du troede vel ikke, at man skulle have flere 
point ved at bryde en regel …?

  





En god plan, et stk. erfaren stævneleder, 30 hjæl-
pere, 2 store haller, 26 stativer/måtter, 400 ansig-
ter, 100 meter netkabel og et elektronisk resultat-
system er blot nogle af de ingredienser, der skal 
til for at skabe rammerne til et godt DM for lan-
dets dygtige ungdomsskytter. Læg dertil 124 skyt-
ter fra 24 klubber, dygtige trænere, erfarne dom-
mere og engagerede forældre, og ikke for meget 
sne på vejene, og så er alt på plads til en rigtig 
god weekend. Og en god weekend blev det i 
Taastrup. Stævnet blev ledet med sikker hånd af 
Karsten Weikop, der sammen med en stor stab af 
frivillige fra TIK bueskydning gjorde deres bedste 
for, at stævnet skulle forløbe godt.

ØVeLse GØR MesTeR
Allerede fredag aften var der samling i Taastrup 
hallerne, og her var der opmåling og opstilling af 
baner, en øvelse TIK er blevet erfarne i, og efter 
knap 2 timer var alle baner stillet op, lydanlæg, 
computere og håndterminaler på plads, og hjæl-
perne kunne melde klar til weekendens stævne. 
Et par unge mennesker fra Broby skulle overnatte 
i hallen, og gav naturligvis en hånd med opstillin-

et godt dm kræver  
mange ingredienSer
Unge skytter fra hele landet tog til Taastrup i weekenden den  
6.-7. marts. Her ventede dem et veltilrettelagt og –planlagt stævne,  
som gav skytterne de bedste muligheder for at præsterer deres bedste 
og samtidig have det sjovt. Kaj Frandsen beretter her om stævnet.
TEKST OG FOTO: KAJ FRANDSEN

gen. Tak til Mads og Christian, som var fornemme 
repræsentanter for den hjælpsomhed man finder 
i bueskydningsverdenen.

Lørdag formiddag gik det løs. Først et par ind-
ledende ord fra Høje-Taastrup kommunes repræ-
sentant, formanden for Fritids- og Kulturudvalget, 
Merete E. Scheelsbeck. Hun fortalte lidt om kom-
munens satsning på idræt, og sluttede talen med 
at ønske alle deltagerne held og lykke og åbne 
stævnet. 

TekNIk GØR OPLeVeLseN BeDRe
Efter Scheelsbesks tale var der Teknisk Kontrol, og 
herefter gik stævnet i gang. Lørdagen gik som 
planlagt, og ved dagens slutning var vi kun 4½ 
minut fra den oprindelige plan. Ingen tvivl om at 
det nye system til registrering af resultater er en 
stor hjælp. 

– Vi har nu brugt håndterminalerne ved flere 
stævner, og der er efter min mening ingen tvivl 
om, at det nye system er en succes. Det gør både 
resultatformidlingen lettere, og samtidig er med 

FORTsÆTTes PÅ sIDe 8
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til at gøre vores sport mere publikumsvenlig, 
udtaler Karsten Weikop. 

Under lørdagens skydning var resultaterne på 
internettet efter hver 6 pil, og under søndagens 
finalerunde var der resultaterne på nettet umid-
delbart efter hver finalerunde. Præmieoverrækkel-
sen efter lørdagens klasseskydning blev varetaget 
af Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael 
Ziegler og Merete E. Scheelsbeck. Dejligt med så 
fin opbakning fra kommunen. 

HØJT NIVeaU I FINaLeRNe
Søndag var vi klar til finalerne og kampen om DM 
guldet. Efter lidt fælles morgenmad til hjælperne 
var alle klar. Finaleskydninger kan altid ødelægge 
den bedste tidsplan, da de ofte ender ud i shoot-
off. Og det gav da også forsinkelser, men de blev 
heldigvis indhentet i løbet af dagen.

Og hvordan gik det så med bueskydningen? 
Det var tydeligt, at de unge skytter havde brugt 
mange timer i træningslokalerne og niveauet var i 
alle klasser højt. Det blev da også til lang række 

flotte resultater og danske rekorder. Du finder 
resultater og billeder på www.tikbue.dk og natur-
ligvis også på www.dbsf.dk

Der var mange sjove oplevelser undervejs. 
Recurve-skytten Anina Keil (dame mini) fra Born-
holm havde lavet en aftale med en af dommerne 
fra Bornholm om, at hun måtte skrive sin auto-
graf på hans trøje, hvis hun vandt, og det gjorde 
hun så. Godt, at der var lidt stræk i trøjen, så der 
var plads til autografen. Vidste du i øvrigt, at 
Bornholm havde én deltager med og hele 2 dom-
mere? Og så i øvrigt hentede en guldmedalje med 
hjem. Godt gået, Bornholm. På den farverige side 
var det en fornøjelse at se de nye trøjer fra Hille-
rød bueskytterne. Og at de stolt viste både trøjer 
og klublogo frem, så vi under medaljeoverrækkel-
sen. 

Fra TIK’s side vil vi gerne sige tak til alle delta-
gere, dommere, trænere og forældre, der gjorde 
det til en fornøjelse at arrangere stævnet. Vi glæ-
der os til at byde alle velkommen til stævne i 
Taastrup i 16/5 hvor vi holder vores årlige Maj-
stævne.

FORTsaT FRa sIDe 7
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Vinterjagten 2010 i skoven i Sønderhede ved 
Esbjerg lokkede ikke mindre end 80 skytter  fra 
22 klubber til det flade Vestjylland. BUESKYD-
NING har talt med Otto Zebitz fra Viking Bueskyt-
telaug om arrangementet, hvor dagen startede 
med at sætte patruljer ud, så skydningen kunne 
begynde kl.10.30. Otto Zebitz fortæller om Vin-
terjagten:

– Vejret var tørt med lidt sol og en del sne i 
skoven, hvor stævnet skulle afvikles. En del af 
skytterne kender banen som et meget fladt områ-
de, så de kunne ikke lige se, at det ville blive 
anderledes skydning i forhold til tidligere. Efter 
endt tur rundt i skoven var flere dog enige om, at 
der havde været en del udfordringer i den måde, 
banen var opsat på. Således var der ingen der 
opnåede max point.

se VINTeRJaGTeN PÅ NeTTeT
Stævnet talte både compound-buer, barbuer og 
langbuer, og man kan se mere til Vinterjagten 

 Ud i Sneen
Viking Bueskyttelaug arrangerede i februar Vinterjagt 2010, og det 
danske vintervejr viste sig at give de perfekte rammer til dette stævne.
TEKST: ALLAN B. GRøNKJæR, FOTO: CLAUS BORCH

2010 på internettet på Youtube, hvor Claus 
Borch/rallyspeed.dk har lagt en video ud til fri 
afbenyttelse. Adressen er http://www.youtube.
com/watch?v=_qW3ykT7fok. Du kan også finde 
videoen ved at skrive ”vinterjagten 2010” i søge-
feltet.
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Bueskydning er naturligvis det, det drejer sig om 
ved World Archery Festival i Las Vegas. Her deltog 
ca. 1.900 skytter fra USA samt en hel del andre 
lande – og med så mange nationaliteter er det 
skønt pludselig at høre nogen tale dansk. ”Vel-
kommen til Las Vegas” var det en der sagde, da 
jeg stod i hotellets reception for at tjekke ind. Det 
var Martin Damsbo, der lige kom forbi. Lidt sene-
re mødte jeg så Camilla Søemod.

De to danske skytter deltog i NFAA Las Vegas 
Challenge, hvor de også kvalificerede  sig til The 
Indoor World Archery Challenge. En ny turnering, 
de også fandt sted i Las Vegas. Som dansker var 
jeg rigtig stolt, da både Camilla og Martin kom i 
finalen i World Archery Challenge-turneringen, 
hvor de dog begge måtte “nøjes” med sølv.

DaNsk sUcces 
Nu vi snakker om finalen; den skulle efter FITA’s 
ønsker afvikles, som vi kender det her i Europa – 
altså med alternate skydning. Skytte A skyder en 
pil og derefter skytte B osv.  Amerikanerne havde 
ikke udstyr til dette, hvilket medførte, at det 
TIMER-udstyr, jeg havde på min stand, blev taget i 
brug. Jeg kom altså også med i finalen – hele 
vejen! 

Den egentlige Vegas turnering, NFAA Las Vegas 
Challenge, er ret barsk, kan man rolig sige. Sky-
der man ikke ”fuldt hus” – ja, så kommer man 
ikke i finalen. Sådan er det i hvert fald, når det 
gælder herre compound. Damerne er ikke helt så 

THe INDOOR WORLD aRcHeRY cHaLLeNGe 2010

The Indoor World Archery Challenge 2010 er et nyt initiativ på den international bueskydningsscene 
Herre- og dameskytter i recuve og compound kunne kvalificere sig til turneringen gennem begge de 
højtprofilerede indendørsturneringer i Nimes og Las Vegas. Herfra mødtes de otte bedste skytter fra 
hver kategori til finaleskydning i The Indoor World Archery Challenge.

Turneringen er ikke en officiel FITA-turnering, ligesom Nimes og Las Vegas heller ikke er det. DBSF 
sender derfor ikke bueskytter af sted, men flere danskere tager turen alligevel – ofte med god hjælp 
fra diverse sponsorer. 

FORTsÆTTes PÅ sIDe 14

it happened in vegaS
Las Vegas er noget helt specielt – et fantastisk bueskyttestævne, og for 
mig rigtigt spændende eller nervepirrende kan man godt sige. Nogle har 
også sagt, at jeg vist nok gamblede lidt rigeligt, og det kan der også 
være noget om. World Archery Festival 2010 i februar måned blev mit 
tredie besøg i Las Vegas, men næppe det sidste.
TEKST OG FOTO: ERIK KORNBEK

ERIK KORNBECK VED SIN STAND I LAS VEGAS OG TIMER 
SYSTEMET, SOM BLEV BRUGT I FINALEN I THE INDOOR WORLD 
ARCHERY CHALLENGE. FINALEN FOREGIK MED ALTERNATE 
SHOOTING, HVOR TIMER CONTROLLEREN STYREDE DISPLAYENE 
På DEN MåDE, AT FøRST SKYDER DEN ENE SKYTTER – OG 
DEREFTER DEN ANDEN. DET KAN DE AMERIKANSKE SYSTEMER 
IKKE – I HVERT FALD IKKE DET SYSTEM, MAN HAVDE I LAS 
VEGAS. DET VAR DERFOR LIDT AF ET HELD, AT JEG HAVDE ET 
SYSTEM MED TIL MIN UDSTILLING.
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aktivbueskydning.dk
TLF. 40 41 03 12 [mandag-fredag 11-16] E-MAIL HANSTH@NEWMAIL.DK

SHOWROOM /SALG: ROSKILDEVEJ 282, i GRD., 2610 RØDOVRE

VERDENS BEDSTE
ALBINA
LONGINOVA
INDIVIDUEL VERDENSMESTER 2009
HOLD VERDENSMESTER 2009
MIX-HOLD VERDENSMESTER 2009

Albina Longinova fra Rusland vandt, alt hvad der
kunne vindes ved VM i Korea. Hun skyder med
Bowtech’s Constitution - en af verdens bedste
compoundbuer. 2010 versionen hedder “Brigadier”
og er udstyret med den nye revolutionerende
Overdrive Binary® Teknologi.

Klik ind på www.bowtecharchery.com
og se de nyeste videoer

Musemåtten bestiller du ved at sende en mail til dbsf@dbsf.dk. 
Husk at skrive din adresse og det antal musemåtter, du ønsker.

Med dBSF ved hånden 
raMMer du altid plet 
Køb din egen musemåtte 
… og en til din Kollega

Pris 

70 kr. 
(inkl. porto)
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skrappe; den bedste skød 898 af de 900 mulige 
points. Camilla skød 890 og blev nummer 17. 
Martin nr. 46 med 898! Der var 13 skytter, der 
skød 900 points!

MÅske GaMBLeDe JeG
Det med, at jeg gamblede, er ikke helt forkert. 
Mit første besøg i Las Vegas ligger helt tilbage i 
1994, hvor jeg var inviteret til at demonstrere mit 
”Instant Scoring System”. Invitationen kom fra 
FITA, og jeg skulle fremvise mit nye scoringssy-
stem, der automatisk kunne vise, om man havde 
skudt en 10’er eller 9’er osv. Det første automati-
ske system, der nogensinde er lavet – og stadig 
det eneste, der har virket. Der er dog et lille 
”minus” ved systemet, at et sæt koster ca. 
750.000 kr. Det hele blev skilt af i Danmark, pak-
ket i kasser og sendt til USA. Jeg stod i Las Vegas 
med en skruetrækker og en amerikansk compu-
ter, der skulle tilsluttes. Man kan godt sige, at jeg 
gamblede. Jeg husker tydeligt, at Jim Easton kom 
ned til mig i hallen og spurgte: ”Er du snart 
klar?” Jeg blev klar efter to dages kamp med at 

få det mekaniske til at virke og derefter det elek-
troniske. Som man kan forstå, var systemet alt for 
dyrt, men min opgave gik jo også ud på at vise, 
at det var muligt at fremstille et automatisk 
system. 

saMMe TekNIk I DaNMaRk OG I Las VeGas
Der gik en del år, hvor jeg undersøgte mulig-
hederne for at finde en løsning på det mekaniske 
(det er det, der koster de mange penge), men jeg 
måtte opgive. Tanken om et ”smart” scoringssy-
stem til bueskydning kunne jeg ikke lægge fra 
mig, og resultatet blev det nye håndholdte 
system, som de fleste nu kender fra DM 2009 og 
2010 i Taastrup samt en del andre stævner her i 
landet. For anden gang nu også i Las Vegas – 
denne gang med 140 terminaler tilsluttet. Skyde-
skiver i to haller og alt i alt tre skydelinjer. Igen 
noget af en satsning og heldigvis atter med suc-
ces.

Jo, Las Vegas har været meget spændende, og 
turneringen har gjort et stort indtryk på mig – jeg 
glæder mig allerede til 2011.

RUNDT OM NIMes OG Las VeGas
Tekst: Martin Damsbo. 
Nimes 22.-24. januar 2010 
 
Ved årets første store internationale indendørs turnering i Nimes deltog Camilla Søemod, Carina 
Christiansen, Andreas Darum, Torben Lindberg og Martin Damsbo. 
Nimes var i år fyldt helt ud. Der deltog over 1200 skytter. I herre compound var niveauet historisk 
højt; for at blive blandt de 32 bedste, der gik videre til finalerne, skulle man skude 585 – eller  
der over. Kun Martin Damsbo nåede videre til finalerne ved at blive nr. 9 med 595. Her mødte han 
Peter Elzinga fra Holland (116-118). 
I dame compound skød Camilla Søemod 575, hvilket rakte til en 8. plads. Camilla tabte første 
match med mod amerikanske Diane Gallagher (112-113). 
Carina Christiansen deltog i klassen Dame Recurve under 21 år (da senior rækken var fuldt booket). 
Her skød hun 571 i kvalifikationen og lå nr. 1 i klassen med 12 point ned til nr. 2. I finalerne var 
Carina flyvende; hun vandt første match mod Ana Umer fra Slovenien (115-104), og hun fortsatte 
stimen indtil guldfinalen. Her måtte Carina se sig slået af spanske Irene Delgado Ruiz (114-112). 
 
 
INDOOR WORLD aRcHeRY cHaLLeNGe 
15.-22. februar 2010 
 
Camilla klarede sig godt og gik videre som nr. 4 efter kvalen. Her mødte hun i sin første finale Anne 
Marie Bloch fra Frankrig og vandt (116-115), i semifinalen ventede den dobbelt forsvarende Vegas 
Champion Nichola Simpson fra England, som Camilla fint viste døren (118-116). I guldfinalen tabte 
camilla mod Gladys Willems fra Belgien (113-116). 
Martin blev nr. 8 i kvalifikationen og nåede lige med i finaleskydning. Det medførte en svær seed-
ning. I første runde skød han mod Nimes-vinder og nr. 2 i Vegas Jesse Broadwater fra USA.  Martin 
fik styr på skydningen. De skød 117 – 117 og måtte i shoot off, og det var først i 3. shoot off, at 
Martin kunne se sig videre. De skød begge 3*10, men Martins var 2 mm tættere krydset i 3. shoot 
off. I næste match ventede Dave Cusins fra US, hvor Martin vandt (118-114). I guldfinalen måtte 
Martin strække våben over for Braden Gellinthine (117-119).

FORTsaT FRa sIDe 13
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Hillerød Bueskyttelaugs travleste måned i mands 
minde var februar 2010, hvor vi havde tre stæv-
ner på fire uger. Vi lagde ud med Frederiksborg 
Pokalen den 7. februar 2010. Hillerød Bueskyt-
telaug havde for 43. gang indbudt landets skytter 
til det traditionsrige stævne i Hillerød. I år var der 
tilmeldt 168 skytter fordelt på 34 klubber fra 
Danmark og Sverige.

Vi prøvede for første gang de ”nye” håndter-
minaler ved et af vores stævner, og vi takker Kar-
sten Weikop, TIK for assistancen. Det forløb helt 
problemfrit, og alle, der var involveret i regnskab 
og registrering, skal have en stor tak for indsat-
sen.

ROBIN HOOD 
Det var en god dag med en masse flot bueskyd-

travlhed i hillerød 
bUeSkyttelaUg
I februar afholdt Hillerød Bueskyttelaug Frederiksborg Pokalen, som 
samtidig fungerede som Sjællands Mesterskab. Det var det første 
af tre stævner på en måned, og det trak en masse skytter og den 
lokale presse til. 
TEKST: SVEND CHRISTENSEN. FOTO: KAJ FRANDSEN

ning, der blev lavet en ægte ”Robin Hood” af 
Jonathan Ibsen HKR fra Køge. Vi afviklede for en 
gangs skyld også finaleskydning for langbuer, der 
var 18 langbueskytter med på 18 meter, seks på 
12 meter og to på 8 meter. Langbuerne fandt 
den lokale presse især interessant. Det ses af føl-
gende overskrift ”Ren Robin Hood i Hillerød”, 
som var at finde i Frederiksborg Amts Avis den 8. 
februar. Avisen skrev blandt andet også følgende 
om stævnet:

På trods af at der befinder sig omkring 200 
mennesker i Frederiksborg Hallen er lydniveauet 
temmelig lavt. Gennem døren, der står på 
klem, lyder kun spredte slag, som af en knyt-
næve mod en flad hånd. Roen skyldes koncen-
tration. Det kan man se i ansigterne på de 56 
mænd og kvinder og børn, der står på en lang 

linje. De har buer i hænderne, og hver skytte 
holder spændt, indtil de i deres eget tempo 
pludselig giver slip og brøkdele af sekunder 
senere sider pilen i skiven 18 meter væk. 
”Klask” siger det. 

Efter de 56, kommer en ny række til, og så 
en til, indtil hver af de 160 deltagere fra hele 
Danmark og Sydsverige har skudt deres første 
tre pile, ud af i alt 60. 

VINDeRNe BLeV
Vi vender os nu mod præstationerne. Vinderne af 
Frederiksborg Pokalen blev:

18 m. Herre Recurve Benjamin Ibsen Køge
18 m. Dame Recurve Maja Jager Broby
18m. Herre Compound Patrick Laursen Midtfyn
18 m. Dame Compound Ida Frandsen TIK
18 m. Langbue Morten Christiansen Nordkysten
12 m. Recurve Christian Dahm Køge
12 m. Compound Christian Andersen Broager
12 m. Langbue Katarina Jensen Nordkysten
  8 m. Langbue Lasse Troelsen Hillerød 

Det er virkelig tilfredsstillende for os som arrangø-
rer, at pressen dækker stævnet og bueskydning i 
al almindelighed. Bestyrelsen for Hillerød Bueskyt-
telaug vil gerne takke de mange frivillige, der 
medvirkede ved stævnet, ved opstilling og ned-
tagning.
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DBSF’S træningSBane 
i grættrup veD nr. SneDe
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 består af 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, krævende og udfordrende bane i det meget kuperede
terræn ved Nr. Snede.

Med venlig hilsen dansk BueskytteforBund

åbner tirsdag 
den 13. april

OPSLAGSTAVLEN

sUPeR 
FÆRDIG Pakke

Meget flot og velholdt rød 

HOYT AeroTec med G3 ben 

68” 36#. Sure-loc sigte, 1 

front- og 3 side stabilisator, 

V-bar med forlænger. Magnet 

hylde og plunger, buestativ 

og dobbelt bue kuffert. Sæl-

ges med 10 stk. X7/2014 og 

12 stk. ACE/570

Pris: Giv et seriøst bud 

Sælges af:

Kurt Hansen

E-mail: Kurt@tikbue.dk

Tlf. +45 20879111

BUESKYDNING genindfører opslagstavlen, 

hvor du som medlem af DBSF kan indrykke 

små annoncer, hvis du for eksempel vil have 

solgt en gammel bue eller andet udstyr. 

OPSLAGSTAVLEN vil være at f inde i bladet 

efter behov. 

Send din annonce til bladet@dbsf.dk

UTROLIG LÆkkeR BLÅ MaTHeWs Q2XL 
(60# 28,5”) cOMPOUND BUe sÆLGes

Buen sælges bar og med 

helt ny streng og kabel.

Pris: Giv et seriøst bud

Sælges af:

Kurt Hansen

E-mail: Kurt@tikbue.dk

Tlf. +45 20879111



Danish Open afholdes på meget kuperede baner i 
forhenværende brunkulslejer ved Nørre Snede i 
Danmark cirka 150 km nord for den dansk-tyske 
grænse. Her skyder cirka 240 skytter i klasserne 
recurve, barbue, instinktiv bue, compound, com-
pound bar, compound begrænset, langbue og 
buejæger. 

Danish Open er et stort internationalt stævne, 
hvor halvdelen af de 240 skytter er fra andre 
lande end Danmark – i 2009 også fra Holland, 
Tyskland, Sverige og Norge. Danish Open er såle-
des også nævnt på stævnekalendere i både Dan-
mark, Norge, Sverige og Tyskland samt på FITA’s 
stævnekalender på www.archery.org – ligesom 
flere andre danske stævner er det.

UDFORDReNDe 3D
Banerne giver med stejle bakker og et areal på 25 

 daniSh open
 vil OvERgå Sig SElv
Arrangørerne af Danish Open i Nørre Snede den 22. og 23. maj 
forventer, at stævnet bliver endnu bedre for både skytter, 
ledsagere og publikum, end det var i 2009. Stævnet trækker 
deltager fra mange lande.
TEKST OG FOTO: LEIF KJæR NIELSEN

ha maksimale krav til skytterne. Alle 3D dyr har 
super-kill ring, som udgør 25% af hjerteringen. 
Det er et 3D stævne efter de nye FITA regler fra 
april 2008. Lørdag skydes på 40 mål og søndag 
på 20 mål for alle mikro, mini og kadet samt 
junior og senior i klasser med mindre end otte 
deltagere. Søndag skydes for junior og senior i 
klasser med mere end otte deltagere på 12 mål i 
eliminationsrunde og derefter på otte mål i semi-
finaler og finaler. Søndag skyder buejægere på 20 
mål, og de deltager ikke i eliminationsrunde, 
semifinaler og finaler. For buejægere tælles resul-
tatet for begge dage sammen. 

Også i år tæller resultaterne for danske skytter 
med i vurderingen af hvilke skytter, som vil 
komme til at repræsentere Danmark ved europa-
mesterskaber i efteråret 2010, og dommerne har 
international erfaring.

Danish Open 
 

lørdag den 22. – søndag den 23. maj 2010

For 26. gang afholdes danish Open i grættrup ved nr. snede, 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, dette gælder også for buejægerklassen uanset antallet af deltagere i denne klasse.

Tilmeldingsskema er tilsendt klubberne ellers se vor hjemmeside www.noerresnedebueskyttelaug.dk
for yderligere informationer og oplysninger.

danish Open 2010 er iagttagelsesstævne til em i 3d i efteråret 2010. 
så op af stolen kære bueskytter og deltag i danmarks største, smukkeste, mest alsidige 
og krævende internationale 3d-stævne.

Mange hilsner

nr. snede Bueskyttelaug
stensballe iK’s bueafdeling

InternatIonalt 
3D-stævne

HURTIG ResULTaTFORMIDLING
Skytternes resultater vil blive optalt så hurtigt, at 
alle, senest 15 minutter efter at skydekortet er 
afleveret, kan se sit eget resultat i forhold til de 
andre skytters resultater. Om lørdagen forventes 
det, at de 40 patruljer vil være færdige med deres 
40 mål fra kl. 16 til kl. 17, og mindst fire gange i 
løbet af denne time vil resultatet blive skrevet ud 
for de patruljer, som er kommet hjem med skyde-
kortene. Det kan gøres, fordi der er én person til 
at modtage og godkende skydekort, tre til at ind-
taste resultater og én til at printe ud og sætte 
resultatlister op. Endvidere vil lørdagens resultater 
også kunne læses lørdag aften på 

www.noerresnedebueskyttelaug.dk. På denne 
hjemmeside vil alle skytter også lørdag aften 
kunne se hvilken af de 40 patruljer, de starter i 
søndag morgen. 

ÅReTs BUeskYDNINGsOPLeVeLse
Resultaterne bliver talt op på samme hurtige 
måde om søndagen, så semifinaler og finaler alle-
rede begynder cirka kl. 13.  Ledsagere og alle 
skytter oplevede rigtig god skydning og ægte 
spænding ved hver finaleskyttes otte mål på plæ-
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nerne foran skyttehuset i 2009. 
Fotoet her på siden er fra starten af 
finaleskydningerne. Klapsalver og 
opildnende tilråb fra klubkammera-
ter og ”supportere” til finaleskytter-
ne kunne høres helt oppe på cam-
pingområdet og p-pladsen. Det 
bevirkede, at der var dobbelt så 
mange tilskuere, inden der blev 
skudt på det sidste af de otte mål.  
Oplevelsen og stemningen vil – om 
muligt – blive endnu større foran 
skyttehuset ved Danish Open i 
2010, fordi resultatet efter skud på 
hvert af de otte mål noteres på 
store tavler. De 300 – 400 ledsagere 
og skytter kan følge slagets gang 
bedre end i 2009. I 2009 var stem-
ningen høj og oplevelsen stor – i 
2010 bliver det om muligt endnu 
sjovere at skyde med bue.
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Skudafstande

RØD POST

Old boys/girls
Seniorer og 
juniorer i 
klasserne:

Compound
Recurve
Compound
Limited

BLÅ POST

Old boys/
girls
Seniorer og 
juniorer i 
klasserne:

Buejæger
Langbue
Traditionel
jagtbue
Barbueklas-
Serne

BLÅ POST

Kadetter i 
samtlige
klasser

HVID
POST

Minier og 
Microer i 
samtlige
klasser

5 45 m 5 30 m 5 30 m 5 20 m

1. pil X (=10)
2. pil 7

1. pil 10
2. pil 7

1. pil 8
2. pil 5

1. pil 5
2. pil 2

Scorings-
værdier

Vi byder endnu engang alle skytter 
hjertelig velkommen til Danish Open

den 22. og 23. maj 2010.

God skydning!!

Ved alle ventepladser vil der være ophængt et billede af det 
3D-dyr, der skal skydes på det pågældende sted. Der er der-
for ingen billeder af dyrene i denne informationsfolder. Det er 
dyr af mærket ELEVEN der er opstillet på banen. Se på vo-
res hjemmeside www.noerresnedebueskyttelaug.dk, hvilke 
dyr der skydes på til Danish Open 2010. 

Der gøres opmærksom på, at alle 3D-dyr er forsynet med en 
compoundring (eller superkill), der udgør ca. 25% af hjerte-
ringens størrelse.

Visse steder på banen vil der være områder afspærret med 
markeringsbånd. Inden for disse områder findes kostbart 
materiel til lerdueskydning, derfor er adgang forbudt hertil.
Vi beder skytterne være opmærksomme derpå og behjælpe-
lige med at dette forbud bliver respekteret og overholdt.

NR. SNEDE BUESKYTTELAUG SATSER På 
DELTAGERE FRA FLERE LANDE. DE 
ANNONCERER FOR EKSEMPEL I DET TYSK/
øSTRIGSKE BUEBLAD – 3-D BOGENSPORT, 
SOM UDKOMMER I 7.500 EKSEMPLARER.
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Stævnekalenderen    [klik ind på www.dbSf.dk og få flere detaljer]

april
dato Sted arrangør  Stævnetype 
 11.  drættens Hus, Brøndby DBSF  Forbundsmøde
 18.  Gørningen, Ringstedvej 20, Sorø Sorø Bskl.  3D stævne - 30 mål

maj
dato Sted arrangør  Stævnetype 
 1.   ørneborgvej, Randers Randers Bskl.  FITA
 4.-8.  Porec, Kroatien FITA  WC1
 7.-9.  Vamdrupvej , Køge KC Køge  Storsamling øst - 2
 16.   Mølleholmen, Taastrup TIK  FITA Stævne
 18.-23.  Reggio Calabria, Italien EMAU  JC1
 22.-23.   Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede  Danish Open - 3D - 40 mål - og 20 mål
 24.-30.   Rovereto, Italien EMAU  EM Senior 
 30.  Adlerhusbanen Middelfart  FITA Stævne

jUni
dato Sted arrangør  Stævnetype 
 5.  Nykøbing F Nykøbing F Bskl. SM Ungdom
 6.   Nykøbing F Nykøbing F Bskl. SM Senior/Junior
 7.-11. jun  Antalya, Tyrkiet FITA  WC2
 13.   Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk.  FITA 
 22.-27.   Echmiazin, Armenien EMAU  GP2
 27.  Adlerhusbanen Middelfart  FITA Stævne

DaNsk BUeskYTTeFORBUNDs 
sekReTaRIaT

Formand
Rolf Lind
Tlf. 43525592
formand@dbsf.dk

Næstformand
Morten Holm-Nielsen
Tlf. 86280701
viceformand@dbsf.dk

Økonomi
Steen Jørgensen
Tlf. 43522204
finans@dbsf.dk

eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 54827921
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
David Hauge
Tlf. 87700507
bredde@dbsf.dk

Repræsentant sjælland
Sanne Rahbek
Tlf.43526545 Mob.26842462
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Repræsentant Fyn
Lillian Gammelmark
Tlf. 56636919
bestmedlem_fyn@dbsf.dk

Repræsentant Jylland
Bjarne Strandby
Tef. 86802159
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

UDVaLG UNDeR DBsF

Dommerudvalgsformand
Otto Zebitz
Tlf.75151434 Mob.40311434
dommer@dbsf.dk

Ordens-og amatørudvalgsformand
Erik Hjortebjerg
Tlf. 66 18 87 66
ao@dbsf.dk

Lovudvalgsformand
Flemming Skjoldborg
Tlf. 89 91 20 10
lov@dbsf.dk

DBsFs BesTYReLse

 DBSF 
 Idrættens Hus, 
 Brøndby Stadion 20
 2605 Brøndby

sekretariatsleder: Helle Jakobsen
kontortid: Mandag til torsdag fra kl. 10-15 
Ønsker du at aflægge kontoret et besøg  
– så ring og aftal nærmere med Helle.

Telefon: 43 26 27 28 Fax: 43 26 27 29 
e-mail: dbsf@dbsf.dk www.dbsf.dk
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DANAGE
of Scandinavia

Tlf. 74 44 26 36 / Fax 74 44 26 24
E-mail: danage@danage.dk
www.shop.danage.dk

Oplev suset...


