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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 præsenterer ”Regelhjørnet”, som er en spalte, der
indimellem vil præsentere nogle spændende problemstillinger i forhold til de skrevne regler. Spalten 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.
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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 skytten selv er ansvarlig for, at skydeudstyret er lovligt. 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 reglerne, 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 indendørsskydning 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.
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10-8

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 tænkte 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

10

10-8

9

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

En god plan, et stk. erfaren stævneleder, 30 hjælpere, 2 store haller, 26 stativer/måtter, 400 ansigter, 100 meter netkabel og et elektronisk resultatsystem er blot nogle af de ingredienser, der skal
til for at skabe rammerne til et godt DM for landets dygtige ungdomsskytter. Læg dertil 124 skytter fra 24 klubber, dygtige trænere, erfarne dommere 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 hjælperne kunne melde klar til weekendens stævne.
Et par unge mennesker fra Broby skulle overnatte
i hallen, og gav naturligvis en hånd med opstillin-

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 indledende ord fra Høje-Taastrup kommunes repræsentant, formanden for Fritids- og Kulturudvalget,
Merete E. Scheelsbeck. Hun fortalte lidt om kommunens 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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Fortsat fra side 7
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 umiddelbart efter hver finalerunde. Præmieoverrækkelsen 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 shootoff. 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 naturligvis også på www.dbsf.dk
Der var mange sjove oplevelser undervejs.
Recurve-skytten Anina Keil (dame mini) fra Bornholm havde lavet en aftale med en af dommerne
fra Bornholm om, at hun måtte skrive sin autograf 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 dommere? 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 Hillerød bueskytterne. Og at de stolt viste både trøjer
og klublogo frem, så vi under medaljeoverrækkelsen.
Fra TIK’s side vil vi gerne sige tak til alle deltagere, dommere, trænere og forældre, der gjorde
det til en fornøjelse at arrangere stævnet. Vi glæder os til at byde alle velkommen til stævne i
Taastrup i 16/5 hvor vi holder vores årlige Maj
stævne.

Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk
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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

Vinterjagten 2010 i skoven i Sønderhede ved
Esbjerg lokkede ikke mindre end 80 skytter fra
22 klubber til det flade Vestjylland. BUESKYDNING har talt med Otto Zebitz fra Viking Bueskyttelaug om arrangementet, hvor dagen startede
med at sætte patruljer ud, så skydningen kunne
begynde kl.10.30. Otto Zebitz fortæller om Vinterjagten:
– 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 område, 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.

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 søgefeltet.

Se Vinterjagten på nettet
Stævnet talte både compound-buer, barbuer og
langbuer, og man kan se mere til Vinterjagten
10
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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.

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.

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.

Tekst og foto: Erik Kornbek

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. ”Velkommen 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 senere 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.
12

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. Skyder 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
Fortsættes på side 14
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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 scoringssystem, der automatisk kunne vise, om man havde
skudt en 10’er eller 9’er osv. Det første automatiske 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, pakket i kasser og sendt til USA. Jeg stod i Las Vegas
med en skruetrækker og en amerikansk computer, 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 elektroniske. 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” scoringssystem 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. Skydeskiver i to haller og alt i alt tre skydelinjer. Igen
noget af en satsning og heldigvis atter med succes.
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
derover. 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 seedning. 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).
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Med dBSF ved hånden
raMMer du altid plet
Køb din egen musemåtte
… og en til din Kollega
Pris

70 kr.
(inkl. porto)

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

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

aktivbueskydning.dk
TLF. 40 41 03 12 [ mandag-fredag 11-16 ] E-MAIL HANSTH@NEWMAIL.DK
SHOWROOM / SALG: ROSKILDEVEJ 282, i GRD., 2610 RØDOVRE

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

Hillerød Bueskyttelaugs travleste måned i mands
minde var februar 2010, hvor vi havde tre stævner på fire uger. Vi lagde ud med Frederiksborg
Pokalen den 7. februar 2010. Hillerød Bueskyttelaug 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” håndterminaler ved et af vores stævner, og vi takker Karsten Weikop, TIK for assistancen. Det forløb helt
problemfrit, og alle, der var involveret i regnskab
og registrering, skal have en stor tak for indsatsen.
Robin Hood
Det var en god dag med en masse flot bueskyd-
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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 følgende 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 knytnæve mod en flad hånd. Roen skyldes koncentration. 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.
Det er virkelig tilfredsstillende for os som arrangører, at pressen dækker stævnet og bueskydning i
al almindelighed. Bestyrelsen for Hillerød Bueskyttelaug vil gerne takke de mange frivillige, der
medvirkede ved stævnet, ved opstilling og nedtagning.

Vinderne blev
Vi vender os nu mod præstationerne. Vinderne af
Frederiksborg Pokalen blev:
18 m. Herre Recurve
18 m. Dame Recurve
18m. Herre Compound
18 m. Dame Compound
18 m. Langbue
12 m. Recurve
12 m. Compound
12 m. Langbue
8 m. Langbue

Benjamin Ibsen
Maja Jager
Patrick Laursen
Ida Frandsen
Morten Christiansen
Christian Dahm
Christian Andersen
Katarina Jensen

Køge
Broby
Midtfyn
TIK
Nordkysten
Køge
Broager
Nordkysten

Lasse Troelsen

Hillerød

17

OPSLAGSTAVLEN
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

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. Sælges med 10 stk. X7/2014 og
12 stk. ACE/570

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

åbner tirsda
g
den 13. april

Pris: Giv et seriøst bud
Sælges af:
Kurt Hansen
E-mail: Kurt@tikbue.dk
Tlf. +45 20879111
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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
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Danish Open
lørdag den 22. – søndag den 23. maj 2010

InternatIonalt
3D-stævne

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.

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

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, compound 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 således også nævnt på stævnekalendere i både Danmark, 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
20

Mange hilsner
nr. snede Bueskyttelaug
stensballe iK’s bueafdeling

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 skydekortene. Det kan gøres, fordi der er én person til
at modtage og godkende skydekort, tre til at indtaste 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 allerede begynder cirka kl. 13. Ledsagere og alle
skytter oplevede rigtig god skydning og ægte
spænding ved hver finaleskyttes otte mål på plæFORTSÆTTES PÅ SIDE 22

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 semifinaler og finaler. Søndag skyder buejægere på 20
mål, og de deltager ikke i eliminationsrunde,
semifinaler og finaler. For buejægere tælles resultatet 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 europamesterskaber i efteråret 2010, og dommerne har
international erfaring.
21

5

FORTSAT FRA SIDE 21
nerne foran skyttehuset i 2009.
Fotoet her på siden er fra starten af
finaleskydningerne. Klapsalver og
opildnende tilråb fra klubkammerater og ”supportere” til finaleskytterne kunne høres helt oppe på campingområdet 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 stemningen høj og oplevelsen stor – i
2010 bliver det om muligt endnu
sjovere at skyde med bue.

jagtbue
BarbueklasSerne
5 30 m

45 m

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

5

30 m

5

20 m
1. pil 5
2. pil 2

markeringsbånd. Inden for disse områder findes kostbart
materiel til lerdueskydning, derfor er adgang forbudt hertil.
Vi beder skytterne være opmærksomme derpå og behjælpelige med at dette forbud bliver respekteret og overholdt.

STÆVNEkalenderen

[Klik ind på www.dbsf.dk og få flere detaljer]

APRIL
DATO	

STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE

11.		
Vi
18.		

drættens Hus, Brøndby

DBSF		

Forbundsmøde

1.
	Ørneborgvej, Randers
4.-8.		
Porec, Kroatien
7.-9.		
Vamdrupvej , Køge
16. 		
Mølleholmen, Taastrup
18.-23.		
Reggio Calabria, Italien
22.-23. 		
Grættrup, Nr. Snede
24.-30.
Rovereto, Italien
30.		
Adlerhusbanen

Randers Bskl.		
FITA		
KC Køge		
TIK		
EMAU		
Nr. Snede		
EMAU		
Middelfart		

FITA
WC1
Storsamling Øst - 2
FITA Stævne
JC1
Danish Open - 3D - 40 mål - og 20 mål
EM Senior
FITA Stævne

byder
endnu Ringstedvej
engang alle
skytterSorø Bskl.		 3D stævne - 30 mål
Gørningen,
20, Sorø
hjertelig
velkommen
til
Danish
Open
MAJ
den
22.
og
23.
maj
2010.
DATO	
STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE

Scoringsværdier

God skydning!!

1. pil 10
2. pil 7

1. pil 8
2. pil 5

JUNI
DATO	

STED	ARRANGØR		STÆVNETYPE

5.		
6. 		
7.-11. jun
13. 		
22.-27.
27.		

Nykøbing F
Nykøbing F
Antalya, Tyrkiet
Idrætscenter Vest, Holstebro
Echmiazin, Armenien
Adlerhusbanen

Nykøbing F Bskl.
Nykøbing F Bskl.
FITA		
Holstebro Bsk.		
EMAU		
Middelfart		

SM Ungdom
SM Senior/Junior
WC2
FITA
GP2
FITA Stævne

Dansk Bueskytteforbunds

sekretariat
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluationDBSF
only.
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.

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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Telefon: 43 26 27 28
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Fax: 43 26 27 29
www.dbsf.dk

DBSFs BESTYRELSE
Formand
Rolf Lind
Tlf. 43525592
formand@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand
David Hauge
Tlf. 87700507
bredde@dbsf.dk

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

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

Økonomi
Steen Jørgensen
Tlf. 43522204
finans@dbsf.dk

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

Eliteudvalgsformand
Klaus Lykkebæk
Tlf. 54827921
elite@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

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

DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Oplev suset ...

