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DE SMå ÆNDRINGER
Forbundsmødet 2011 er vel overstået. Som altid bød 
det på regelændringer, som du kan læse om og ikke 
mindst kan du se nogle af ændringerne illustreret i 
dette nummer af BUESKYDNING. Ændringerne kan 
have stor betydning for nogle, men i sidste ende 
handler det om at få det bedste ud af vores fælles 
interesse: Bueskydning.

Dette nummer af jeres medlemsblad byder også på 
det interessant indblik i, hvordan en klub får hjælp fra 
kommunen. TIK Bueskydning har fornylig fået en 
pavillon til gavn og glæde for klubbens skytter. 

Vi fremhæver og hædrer også nogle skytter, som i 
den grad fortjener det. De har hentet medaljer og 
anerkendelse til dansk bueskydning.

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 

Sky Art SF Axiom 
Fuld monteret begynder-/klubpil  45 kr.

Sky Art Eclat Carbon skafte 67,50 kr.
Titanium spids til Eclat 33,75 kr.

Sky Art SF Carbon Pro
12 stk. montoret med faner 
og pin-nock, spidser medfølger  925 kr.

Sky-art Diamond
12 stk. skafter  1.850 kr.
Tungsten spidser til Diamond 1.295 kr. 
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BESTYRELSESMEDLEM OG TRæNER ANETTE:
– Den 9. december 2010 fik jeg lov til at lege jule-

mand før tid, idet jeg fik fornøjelsen at meddele alle 
medlemmer i TIKBue, at Høje Taastrup Kommune 
havde bevilliget penge til en skydepavillon på 30 m2, 
som ville være klar til brug til marts 2011, fortæller 
bestyrelsesmedlem og træner i TIK, Anette Stilou.  

– Det var med glæde i hjertet men også med en 
vis nervøsitet, at jeg stod på vores udendørsbaner 
fredag d. 11. marts 2011 og kiggede på en stor grøn 
kasse, der blev læsset af lastbilen og sat på plads. 
Havde vi fået stillet de rigtige krav og mål? Kunne 
vores skytter bruge den?

Hvad er det så, TIKBue har fået? En skydepavillon, 
som er 10 m. lang, 3,60 m. bred og 3 m. høj (ind-
vendig) med 4 dobbelt-vinduer, så 8 skytter samtidig 
kan skyde. Dagen efter pavillonen blev sat på vores 
bane, hed det DM for ungdom i Hillerød, men jeg 
måtte lige på træningsbanen, da jeg kom hjem, for 
at se, om pavillonen kunne bruges. Heldigvis kan der 
ske meget, når man vender ryggen til. Der var i mel-
lem tiden sat strøm til pavillonen, så lys og varme vir-
kede, gasovn var sat op, der var bygget en midlerti-
dig trappe og lagt trædefliser. Men det allerbedste 
var beskeden: Den virker fint.

TIKBUE FORMAND ROY HANSEN OM 
BAGGRUNDEN FOR pAvILLONEN:

– Det har været en lang vej at få pavillonen. Da 
jeg overtog som formand efter Karsten Weikop i 
2008, var kommunen i gang med at starte deres eli-
tesatsning op, og vi var via vores gode sportslige re-
sultater kvalificeret. Men vi hørte på den anden side 

også, at der ikke var så mange penge i kommune-
kassen, og projektet skred kun langsomt fremad. 
Imens kunne vi se, at Køge fik støtte fra deres kom-
mune til deres kraftcenter-satsning og fik skaffet sig 
et klubhus med mulighed for at skyde hele året, og 
Aalborg fik et nyt klubhus med indendørs og uden-
dørs-faciliteter samlet på et sted. Misundelsesværdigt 
men samtidig godt at se, at det kunne lade sig gøre 
andre steder. I slutningen af 2009 startede vi så et 
mønster-klub udviklingsforløb op med konsulent fir-
maet Sportshouse for at finde ud af, hvilke ting vi 
ville satse på i de næste tre år lokalemæssigt, sports-
ligt, uddannelsesmæssig for at kvalificere os til at 
modtage Elitetilskud fra Høje-Taastrup kommune. 
Her kom vi med vores ønsker om bedre udendørsfor-
hold som en del af vores visioner for fremtiden. 
Måske en samlet løsning som i Aalborg, hvis vi fik 
det, som vi mest ønskede os; men vi vidste samtidig, 
at det ville være ret urealistisk, da økonomien ikke 
var blevet bedre i kommunen. Vi havde også overve-
jet en flertrinsraket, hvor man kunne starte med 
noget, der mindede om pavillonen og så udbygge 
det efterhånden. 

I 2009 var der afsat 200.000 kr. fra kommunens 
side til hele elitesatsningen, og vi fik ca. 3500 kr. af 
dette udbetalt som tilskud til vores udgifter i forbin-
delse med at sende skytter til mesterskaber. Så vi var 
ikke for optimistiske med hensyn til, om vores klub-
hus ønsker kunne opfyldes i nær fremtid. Vi gjorde 
vores mønster-klub arbejde færdigt i juni 2010 som 
den første klub i kommunen, selv om vi var startet 
sidst. Det indebar blandt andet et klubhusudvalg. 
Der var i mellemtiden blevet ansat en Elite-konsulent 

Forbedret 
træningsForhold til tiK
TIK Bueskydning fik i marts en pavillon. Det betyder, at deres 
skytter nu kan forlænge sæsonen udendørs med flere måneder. 
Klubben giver her et indblik i, hvordan Høje-Taastrup kommune 
hjælper klubben.
TEKST OG FOTO: TIKBUE VED ANETTE STILOU OG ROY HANSEN
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i Høje-Taastrup Kommune, Peter Christensen, der 
skulle tage sig af Elite-satsningsklubberne. Han 
kunne som den første fra kommunen se, at vores 
udendørsfaciliteter med 4 containere ikke var hold-
bart i længden, så han gik i gang med at bearbejde 
resten af kommunen. Samtidig fandt kommunen i 
slutningen af året ud af, at hvis de forskellige afde-
linger ikke brugte deres budget for 2010, skulle 
25% af de overskydende penge tilbage i kommune-
kassen, og der var overskud på kultur og fritidsområ-
det. Peter Christesen fik så sat især Anette Stilou i 
gang med at finde priser på en pavillonløsning. 
Siden kom der altså en uventet “appelsin i vores tur-
ban” i form af 168.000 kr. til formålet, og det kan vi 
kun være glade for. Resten af pengene måtte så fin-
des på andre budgetter, men kommunens folk har 
været i stand til at finde disse på driftsbudgettet.

SKYTTERNE OM DERES NYE LOKALE
– Pavillonen giver os mulighed for at træne meget 

mere udendørs på hjemmebane. Vi har de sidste år 
taget til Køge for at træne på de lange afstande fra 
oktober til april. I år har vi trænet alle træningsdage i 
TIK siden den 12. marts på de lange afstande, og det 
gør, at vi i år bliver bedre forberedt til det 1. uden-
dørsstævne, fortæller Martin Laursen og Claes Stilou. 

– Vi har også fået mulighed for at sætte lys på ski-
ven, for det blev hurtigt mørkt lige i starten. 

Det, at skytterne nu kan stå indendørs og har 
varme, gør at flere af TIKBues skytter vælger at star-
te tidligere, hvilket gør, at det er nemmere at holde 
gejsten, selvom det stadig er koldt. Nu håber vi bare 
på, at kommunen giver os lov til at sætte faste skiver 
op og på at vi kan træne døgnet rundt.

Høje-Taastrup Kommune blev kåret til årets Idrætskommune i 2010 i Danmark, og TIKBue har for alvor 
mærket, at kommunen sætter stor pris på de lokale klubber og udøvere. Det gælder både bredden og 
eliten. For eliten i TIKBue har kommunen – udover pavillonen – støttet søskendeparret Martin og Louise 
Laursen i deres bestræbelser på at kvalificere sig til OL i London 2012. De har fået et økonomisk tilskud 
til for eksempel internationale konkurrencer. Derudover har kommunen givet klubbens bedste skytter og 
trænere mulighed for at få vejledning i fysisk træning. Peter Christiansen, Eliteidrætskonsulent i Høje-Ta-
astrup Kommune, fortæller:

– Jeg glæder mig over, at det i 2010 blev muligt at støtte Høje-Taastrup Kommunes dygtigste bue-
skytter med både bedre faciliteter, støtte til deltagelse i mesterskaber og helt konkret at støtte OL-kandi-
daterne, Martin Laursen og Louise Laursen. Men allermest glæder jeg mig dog over at have været med 
til at få kvalificeret den fysiske træning for bueskytterne. TIK Bue har fået faglig støtte af styrketrænings-
eksperter til at løfte den daglige styrketræning. Sigtet med denne indsats er både skadesforebyggelse og 
præstationsfremme.

KOMMUNEN ER BEGEJSTRET

SommerSkydning 
for 2011

Sommerskydningen afholdes som korrespondan-
ceskydning 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 re-
sultat. Man skal have deltaget i mindst 4 runder 
for at kunne betragtes som fuldført. Præmier vil 
blive tilsendt klubberne efter turnerings slut – el-
ler overrakt ved et af de førstkommende indendørs 
stævner.

Konkurrencen udskrives for alle divisioner og klas - 
ser. Vi forbeholder os retten til at slå sky de- 
 klasser sammen for seniorer – afhæn gigt af tilmel-
dingerne. 

På www.sommerskydning.dk vil reglerne for som-
merskydningen 2011 blive offentliggjort umiddel-
bart efter DBSF’s forbundsmøde.

Tilmelding sker via klubben.
 
Med venlig hilsen

Du finDer hele 
opslaget på  

www.Dbsf.Dk

dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

sommerskydning_03042011.indd   1 05/05/11   11.59
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lovhjørnet

På forbundsmødet den 10. april blev der vedtaget en 
del lovændringer, der sammen med ændringerne fra 
FITA har betydning for vores udendørssæson. Det 
blev på forbundsmødet besluttet, at alle ændringer 
trådte i kraft umiddelbart.

DELTAGELSE I UDENLANDSKE STævNER
Man skal nu blot orientere forbundet, hvis man del-
tager i udenlandske stævner udenom forbundet – 
send en mail til kontoret

SpONSORATER
Ved deltagelse i nationale stævner er der nu ikke 
noget arealbegrænsning på størrelsen eller antallet 
af reklamer.

SOMMERSKYDNING
50m Compound-runden skydes af compound skyt-
ter. Ændrede afstande for FITA Kadet og masters re-
curve herrer jf. DBSF 70 m runde

lovændringer eFter 
Forbundsmødet 
den 10. april 2011

DBSF 70 M RUNDEN – OLYMpISK RUNDE
Der sker en harmonisering med FITA, således at FITA 
Kadet og Masters nu skyder 60 m mod tidligere 70 
m.

Olympisk runde (elimination – finaler) individuelle 
er altid set skydning – bedst af 5 serier af 3 pile

Olympisk runde (elimination – finaler) hold er 4 se-
rier af 6 pile - akkumulerende

Compound skyder ikke længer 70 m/Olympisk 
runde – der er kommet en ny 50 m/match runde.

50M COMpUND RUNDE
Dette en en ny runde for Compound skytter (svaren-
de til 70 m runden)

Runden består af 2*36 pile skudt på nedenståen-
de afstande mod et 80 cm ansigt eller et 6 rings 
80cm ansigt (nyt ansigt – med scorezonerne 5-10).

Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter 
pr. serie, eller 3 pile i løbet af 2 minutter pr. serie.

Afstanden er:
50 m for senior, FITA junior, FITA Kadet og masters
30 m for Kadet og Mini.
15 m for Mikro.

COMpOUND MATCH-RUNDE
Dette er en ny runde for Compond skytter (svarende 
til Olympisk runde, dvs. elimination - finaler). Delta-
gerne seedes efter seedningsdiagrammet
For individuelle består hver match af 5 serier af 3 pile 
– akkumulerende scoring.

For hold består hver match af 4 serier af 6 pile (2 
pile pr. skytte) – akkumulerende scoring.

Runden skydes på to 6 rings 80 cm ansigt (nyt an-
sigt – med scorezonerne 5-10).

Afstanden er som for 50 m Compound-runde.

MIxED TEAM RUNDEN
Mixed Team-runden er for hold sammensat af den 
bedste dame og den bedste herre skytte i henholds-
vis compound og recurve fra hver klub. Der skydes 
matcher a 4 serier a 4 pile (2 pile pr. skytte) – 80 se-

kunders skydetid – akkumulerende scoring. Recurve 
afvikles på afstande/ansigt som Olympisk-runde.
Compund afvikles på afstande/ansigt som Com-
pound Match-runde – hold

3D – INSTINKTIv BUE
DER INDFøRES EN INSTINKTIv BUEKLASSE I 3D
En instiktiv bue vil have følgende definition:

En bue af enhver type, forudsat den svarer til det 
accepterede princip og betydning af ordet »bue«, 
som den bruges til skiveskydning, det vil sige et in-
strument, der består af et midterstykke med hånd-
greb (ikke af skyde-igennem-typen) og to bøjelige 
ben, som hver ender i en tip med strengekærv.

Under brugen holdes buen opstrenget ved hjælp 
af en enkel buestreng, som er anbragt direkte mel-
lem de to strengekærve. Under brugen holdes den i 
sit greb med den ene hånd, medens den anden 
hånds fingre trækker, holder og slipper strengen. Der 
skal skydes med en finger over nocken og 2 fingrer 
under nocken (Middelhavs stil), ingen stringwalking 
eller facewalking tilladt.

Buen skal være bar, bortset fra en simpel standard 
industrielt fremstillet, pålimet plastic pilehylde, og 
den skal være fri for fremspring, mærker, pletter eller 
laminerede stykker, som kan bruges som sigtemid-
del.

Den maksimale trækvægt er 60lb for damer og 
herrer ved skyttens træklængde.

Der må monteres en kort stabilisator på mindre 
end 13 cm, stabilisatoren skal monteres direkte på 
buen uden stav, forlænger, vinkelbeslag eller dæm-
per. Instinktiv bue skyder fra Blå post (Mini og Mikro 
fra Hvid post)

3D – pOSTER
Gul, grøn og sort post nedlægges, hvilket betyder at: 
FITA Kadet/bar/langbue, Kadet bar/langbue og Natio-
nal buejæger skyder fra Blå post. Mini og Mikro sky-
der fra Hvid post

3D – LANGBUE – SpLITFINGER
Reglerne om skydestil ændres til at følge FITA dvs:
Under optræk skal der skydes med en finger over og 
2 fingre under nockpunktet – ingen streng eller an-
sigt ”walking” er tilladt.

3D – ANTAL pILE
Reglerne om antal pile ændres til at følge FITA, bort-
set fra ungdom, dvs:

Der må kun skydes 1 pil pr. mål. Dog må klasser-

ne: Kadet, Mini og Mikro skyde en pil mere (i alt 
maksimum 2 pile), hvis den første pil ikke har ramt 
en scorezone.

Der er en maksimum skydetid på 1 minut, uanset 
om klassen må skyde 1 eller 2 pile.

DM UDENDøRS
DM ændres således, at Compond klassen altid sky-
der 50 m Compound-runde som kvalifikation.

Andre, dvs. Recurve, bar og langbue skyder i lige 
år en 70 m-runde og i ulige år en FITA-runde som 
kvalifikation (dvs. følger FITA formatet).

Compound match-runden indføres for Compound 
elimination/finaler for individuelle og hold.

Mixed Team-runde indføres. Et Danmarks/for-
bunds mesterskab skal altid afgøres ved finaleskyd-
ning, dvs. der skal skydes finaleskydning, hvis der er 
bare 2 deltagere.

DM INDENDøRS
Et Danmarks/forbunds mesterskab skal altid afgøres 
ved finaleskydning, dvs der skal skydes finaleskyd-
ning, hvis der er bare 2 deltagere.

LANGBUE – pILE
De generelle bestemmelser for langbue pile tilpasses 
dem, der er gældende for 3D – dvs. kun pileskafter 
af træ er tilladt. Enhver nocktype, som passer til træ-
pile, må benyttes. Enhver spids af felt typen (ikke 
skærende) beregnet for træpile må benyttes. Den 
maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 
mm. Spidsen til disse pile må have en diameter på 
maksimalt 9,4 mm. En pil består af et skaft med 
spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering.

Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaf-
tet med skyttens navn eller initialer, og alle pile, som 
bruges på et hvilket som helst mål (dvs. mål num-
mer), skal være ens, hvad angår farve(r) på skaft, 
fjer/faner, nock og eventuel staffering, bortset fra 
normalt slid. Faner/fjer må kun bestå af naturfjer.

FITA BUEJæGER
FITA Buejæger udgår, da den ikke findes længere i 
FITA regi

DBSF Lovudvalg
April 2011.
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For at Danish Open 2011 bliver en hyggelig og kon-
flikt-fri oplevelse for alle, ser vi et meget stort behov 
for at det igen bliver pointeret, at Danish Open 2011 
er et internationalt stævne, som afholdes efter de in-
ternationale FITA regler med tillæg af de nye meget 
attraktive regler, som det danske lovkompleks læg-
ger oven i FITA-reglerne efter vedtagelserne på For-
bundsmødet i den 10. april 2011. 

SÅDAN TRæKKES BUEN
Splitfinger skal anvendes til at trække Langbue, In-
stinktiv bue og Recurvebue. Three under og string-
walking er udelukkende for barbue (hvis langbue-
skytter og instinktiv skytter bruger stringwalking, skal 
de deltage som barbueskytter – det står i indbydel-
sen, som har været på Nørre Snede Bueskyttelaugs 
hjemmeside siden november 2010)

 

reglerne  
i brug
DBSF’s Forbundsmøde byder altid på regelændringer, og du kan her 
læse en opfordring fra Nørre Snede Bueskyttelaug & Midtjyske 
Buejægere angående forståelsen af de nye regler. 
TEKST: LEIF KJÆR NIELSEN,  NøRRE SNEDE BUESKYTTELAUG. ILLUSTRATIONER: JES LYSGAARD, NATURENS 
STEMME, WWW.NATURENSSTEMME.DK 

THREEUNDER: BARBUE STRINGWALKING: BARBUE

SLITFINGER: LANGBUE, INSTINKTIV 
BUE OG RECURVEBUE

BUETYpER
Langbue –  håndsektion og ben i ét stykke, ingen pi-
lehylde, ingen sigtemærker. 

Instinktiv bue – som langbue, men med håndsekti-
on og separate bueben samt med påklæbet industri-
elt fremstillet plastikpilehylde

•	 Barbue – som Instinktiv bue samt med plunger
•	 Recurvebue som barbue plus stilbart sigte og 

stilbar pilehylde
•	 Compoundbue – max 60 pund
•	 Buejæger – max 60 pund og pile på mindst 

25 g og med skruespids uden kniv

Denne opremsning af regler og buetyper er vejleden-
de og ikke fyldestgørende i alle detaljer. Find derfor 
mere information i DBSF’s Lovkompleks.
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Ørbækvej 6 • 7330 Brande
Hovedgaden 17A • 4140 Borup
Tlf. 97 18 33 56 • www.baldurs-archery.dk

AnnonceA5_februar2010.indd   1 12-03-2010   08:50:31

SIGTEMÆRKER: ALDRIG SIGTEMÆRKER På LANGBUER, 
INSTINKTIV BUER OG BARBUER
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På forbundsmødet i Vingstedcenteret efterlyste formanden 
nye dommere, da vi efter en naturlig afgang kun har 11 dom-
mere i øst og 11 dommere i vest. Dette betyder, at det kan 
være svært at stille dommere til alle stævner, og uden dom-
mere ingen stævner.

DBSF indbyder derfor interesserede kandidater til dommer-
uddannelsen. Dommerkurset afholdes i weekenden den 
28.-30. oktober 2011 i Brøndby (fredag aften til søndag efter-
middag). Kurset er gratis og du får rejse og ophold betalt af 
forbundet.

Efter tilmeldingen får du tilsendt et lovkompleks og et lille op-
gavesæt, der skal sikre, at du har sat dig ind  lovkomplekset 
inden kurset.

Tilmelding med navn, addresse, klubnavn, fødselsdato og 
email-adresse til forbundets mailaddresse (dbsf@dbsf.dk)  
senest den 30-6-2011.

Dommerudvalget vil på basis af opgaverne og under hensyn-
tagen til, hvor der geografisk er størst behov for nye dom-
mere, udvælge de endelige kandidater til dommerkurset.

Er der evt. spørgsmål, kan der ringes eller mailes til DBSF.

DBSF Dommerudvalg

Dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby

Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Er Du En af Dansk 
BuEskyttEforBunDs 
nyE  DommErE ?
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Nivå Buerne fik sin spæde start under Nivå Gymna-
stikforening i 1986 med Jørgen Langberg som for-
mand. Allerede i 1987 trådte Evelyn Jensen til som 
formand for afdelingen. I starten var træningsforhol-
dende meget begrænsede, men i foråret 1987 blev 
der åbnet op for, at der i vinterhalvåret kunne skydes 
en enkelt aften samt søndag formiddag i salen på 
Lyngebækgård. Her skød man på en 10 m. bane, 
men i sommerhalvåret kunne klubben låne arealerne 
på Møllevej af fodboldforeningen. Sæsonen på Lyn-
gebækgård varede kun i to år. De følgende to år stil-
lede Nivå Gymnastikforening en bane på loftet af 
Karsemosegård til rådighed. Denne gang dog kun på 
8 m. Herefter blev lokalerne inddraget til omklæd-
ning for fodboldafdelingen.

I perioden 1990 til 1995 havde Nivå Buerne såle-
des ingen vintertræningsbane, så hvert efterår faldt 
ca. halvdelen af medlemmerne fra af den grund. Da 
der i sommerhalvåret kunne tælles ca. 40 medlem-
mer, var disse vilkår ved at knække klubben.

I mellemtiden, nærmere bestemt i 1988, havde 
Axel Laursen overtaget posten som Nivå buernes for-
mand. Der udspandt sig nu i en periode på 5 år en 
lang dialog med kommunen om at få vinterlokaler 
og i 1995 lykkedes det at få adgang til den gamle 
cykelkælder under Holmegårdsskolen. Lokalet blev 
efter en mindre ombygning af nogle af afdelingens 
egne medlemmer og venner klargjort til bueskyd-

nivå buerne 
– 25 åRS JUBILÆUM
Nivå buerne fylder 25 år i år. I den anledning har BUESKYDNING 
modtaget en kort gennemgang af klubbens historie. Vi får her indblik i 
en historie om, hvordan en klub kæmper en kamp for bedre forhold, 
og når kampen vindes, vokser klubben. Stort tillyke til Nivå Buerne.
TEKST: NIVå BUERNE

ning. Man måtte blandt andet sænke gulvet på skyt-
ternes standplads for at skabe højde nok. Det blev til 
et fint vintertræningslokale.

Sommertræningen på Møllevej betyder, at de bed-
ste af afdelingens medlemmer nu er i stand til at 
opnå fine resultater – også på de lange afstande, der 
for seniorernes vedkommende går helt op til 90 m.

Siden 1995 er det gået flot fremad både på det 
sportslige område og i medlemsantal. Afdelingen er i 
2003 en veletableret afdeling med eget logo, hjem-
meside og ialt ca. 60 medlemmer, aktive og passive.

I 2004 blev Steen Brolund formand og på hans ini-
tiativ og under hans ledelse begyndte en lille middel-
aldergruppe at se dagens lys. Gruppen deltog i star-
ten kun på Horsens middelalderfestival men det greb 
hurtigt om sig med flere interesserede og flere mar-
keder og i forlængelse af dette tog Axel Hannibal 
det første initiativ til oprettelse af Nivå Armbrøstlaug. 
Ved Steen Brolunds alt for tidlige bortgang i 2007 
overtog Freddie Hansen hvervet som formand, som 
har fortsat klubben i Steens ånd dog med sit eget ty-
delige fingeraftryk på tingene. 

Vi er nu i 2011, og det betyder, at klubben nu skal 
til at fejre sit 25 års jubilæum. I den anledning vil der 
være åbent hus for dem der har lyst til at møde op. 
Arrangementet bliver afholdt den 15. maj 2011 på 
Møllevej 14 ”Femkløveren” 2990 Nivå, klokken 11-
15.
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Først var det ”DBSF´s og Danage of Scandinavias 
ungdomspokal” der i år gik til Stephan Hansen fra 
Nykøbing F. Bueskyttelaug. Stephan fik pokalen for 
de fremragende resultater i 2010, hvor han blandt 
andet blev samlet vinder af den europæiske Junior 
Cup, Dansk- og Nordisk mester samt vinder af flere 
medaljer med det danske landshold. Det var med 
stor stolthed, at Stephan kunne modtage pokalen 
samt en check på 5000 kr. fra Danage. 

DBSF´s jubilæumspokal blev ved samme lejlighed 
uddelt til Martin Damsbo fra Brande. Martin modtog 
hæderen for hans fornemme repræsentation af 

dansk bueskydning i 2010, hvor han især glimtede 
ved World Cup 2 i Antalya i Tyrkiet, som han vandt. 
Martin har naturligvis før modtaget hæder fra DBSF, 
men selv for en topskytte er det altid rart at få an-
dres anerkendelse.

For begge skytter er hæderen også et bevis på, at 
det kan betale sig at bruge rigtig mange træningsti-
mer og energi på at gøre sin skydning bedre.

stor hæder til to 
unge sKytter
Ved forbundsmødet den 10. april 2011 blev der igen i år uddelt to 
pokaler til skytter, der har gjort sig særligt bemærket det forløbende år.

MARTIN DAMSBO, BRANDE, OG FORMAND FOR DBSF, ROLF LINDSTEPHAN HANSEN, NYKøBING FALSTER BUESKYTTELAUG SAMMEN MED DBSF’S FORMAND, ROLF LIND

1716



Afvikling af stævne hvor recurve skyder en fuld FITA runde uden finaler og compound en 50m runde (2x 36 
pile) med finaler. 

Compound Recurve 

50m  6 pile  1. afstand 6 pile  
 12 pile   12 pile 
 18 pile   18 pile  
 24 pile   24 pile 
 36 pile   36 pile  
50m  6 pile  2. afstand  6 pile 
 12 pile   12 pile  
 18 pile   18 pile 
 24 pile   24 pile  
 36 pile   36 pile 

Pause til udregning af finaleskydning og frokost. 

1/8-finale 3 pile  3. afstand  3 pile  
 6 pile   6 pile 
 9 pile   9 pile  
 12 pile   12 pile 
 15 pile   15 pile  
 Evt. shoot off   18 pile 

Compound Recurve 

1/4-finale 3 pile   21 pile  
 6 pile   24 pile 
 9 pile   27 pile  
 12 pile   30 pile 
 15 pile   33 pile  
 Evt. shoot off   36 pile 

1/2-finale 3 pile  4. afstand  3 pile  
 6 pile   6 pile 
 9 pile   9 pile 
 12 pile   12 pile 
 15 pile   15 pile  
 Evt. shoot off   18 pile 
Guld/ 3 pile   21 pile  
Bronze-finale  6 pile   24 pile 
 9 pile   27 pile  
 12 pile   30 pile 
 15 pile   33 pile  
 Evt. shoot off   36 pile 

vED FINALESKYDNINGEN SKAL DER væRE TO SKYTTER pR. MÅTTE. 
Er der plads, kan en ide fra Køges dogmestævne bruges: Compound opdeles i to finaler, hvor de 16 bedste 
herrer (senior, FITA junior, FITA kadet) er i finale 1, og de 16 bedste damer (master, senior, FITA junior, FITA 
kadet) samt herre master er i finale 2. Er der ikke 16 skytter, tages fra nr. 17 i herre kvalifikationen over til fi-
nale 2, til de er oppe på 16 skytter. Denne form kræver 8 måtter til finale 1, og 8 måtter til finale 2, men på 
den måde får 32 skytter mulighed for at skyde finale og så endda mod jævnbyrdige modstandere. 

Køges dogmestævne var det første af sin art, så kom endelig med andre ideer.

Fita-runde og 50 
m-runde samme dag
Skærstorsdag den 21. april 2011 bød Køge Bueskyttelaug på det 
første, danske dogmestævne, og det var samtidig første gang med 
compoundernes 50 m-runde på dansk grund. Dan Hansen fra 
Nykøbing Falster Bueskyttelaug hjalp til med afviklingen af 50 
m-runden, og han giver her et bud på, hvordan den uden problemer 
køres sammen med en FITA-runde for recurve. 
TEKST: DAN HANSEN, NYKøBING FALSTER BUESKYTTELAUG FOTO: ALLAN GRøNKJÆR

PATRICK LAURSEN VAR EN AF DE SKYTTER, DER VISTE 
STORFORM VED DOGME-STÆVNET I KøGE. HAN SKøD 
SIG TIL EN UOFFICIEL VERDENSREKORD På 50 M-RUNDEN 
MED EN SCORE På 708 POINTS. SIDEN ER DEN OFFICIELLE 
VERDENSREKORD BLEVET HÆVET TIL 711. DEN SATTE 
AMERIKANSKE REO WILDE VED WORLD CUP 1 I POREC, 
KROATIEN I BEGYNDELSEN AF MAJ. HER DELTOG PATRICK 
LAURSEN OGSå.
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I marts 2011 deltog et dansk hold ved EM indendørs 
i Spanien. Forventninger var høje på forhånd, men 
danskerne leverede resultater, vi kun kunne drømme 
om. Det blev medaljer til alle compoundskytter, og 
Sarah Sönnichsen, TIK Bueskydning, og Nicklas Frie-
se, Nordkysten, vandt endda medaljer individuelt og 
sammen med deres holdkammerater. 

1. DET DANSKE HOLD I FORBINDELSE MED 
åBNINGSCEREMONIEN FøRT AN MED 
MICHALINA SIGIL, PRÆSTø, OM FANEBÆRERS.

2. TORBEN JOHANNESSEN (TH.), BROBY OG IDA 
FRANDSEN, TIK BUESKYDNING (TV.) GLÆDER SIG 
OVER DEN GODE SKYDNING.

3. HERRE JUNIORHOLDET MED MADS KNUDSEN 
(BAGERST), BROBY, ANDREAS DARUM (TH.) OG 
NICKLAS FRIESE (TV.), BEGGE NORDKYSTEN. 

4. DANMARK øVERST På SKAMLEN! DE DANSKE 
SENIORHERRER TOG EM GULD VED AT SLå 
HOLLAND I FINALEN. FRA VENSTRE MOD HøJRE 
SES TORBEN JOHANNESSEN, PATRICK LAURSEN 
OG MARTIN DAMSBO.

5. SARAH SöNNICHSEN, TIK BUESKYDNING, 
VANDT FITA JUNIOR FOR DAMER VED EM INDE. 

6. NICKLAS FRIESE MED DANSKE BRILLER

7. DAME JUNIORHOLDET FIK FORTJENT EN 
SøLVMEDALJE VED EM INDENDøRS. FRA 
VENSTRE MOD HøJRE ER DET IDA FRANDSEN, 
SARAH SöNNICHSEN OG MICHALINA SIGIL.

8. NICKLAS FRIESE, NORDKYSTEN, På SKAMLEN, 
HVOR HAN HAVDE MODTAGET SIN 
BRONzEMEDALJE.

  På recurvesiden deltog kun Louise Laursen, TIK 
Bueskydning, og hun havde en hård turnering. Det 
viste sig efterfølgende, at Louise kæmpede en ulige 
kamp, fordi hendes bue var flækket. Trods uheldet 
havde Danmark en fantastisk uge, og BUESKYDNING 
ønsker alle medaljetagerne tillykke med de flotte 
præstationer.

medaljeregn over danmarK
FOTO: DAN HANSEN
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Tømmerup-jagTen 2011
Tømmerup Byvej 11 B KalundBorg
Søndag 19. juni Kl. 10:00 - TK 9:30

30 måls 3D stævne i terrænet omkring Tømmerup Gl. sportsplads.
Der skydes på indkøbte dyr såvel som dyr af egen avl.
Efter jagten vil der være mulighed for at skyde:
TIGEREN i 100 METER SKOVEN. 
– Vi er klar med morgenkaffe og rundstykke fra 8:30 og til 9:30

Ingen opdeling af køn.

Grupper med mindre end 5 deltagere slås sammen.

Præmier i alle klasser med 5 eller flere deltagere.

Man skifter aldersklasse ved indgangen til det år hvor man fylder den opgivne alder.

Pris er inkl. kaffe/juice og rundstykker for de 
morgenfriske (oplys ved tilmelding) 

Forplejning i form af kaffe, sodavand, boller og kage 
vil kunne købes under stævnet.

Tilmelding: Gerne klubvis og inden 
søndag 12. juni på 4045-kalundborg@dbsf.dk 

Med venlig hilsen 

Kalundborg 
Bueskytteforening

Gruppe Alder Kr 
Master 50+ 150  
Senior 21-49 150  
Junior 18-20 150  
Fita Kadet 16-17 50  
Kadet 14-15 50  
Mini 12-13 50  
Micro x-11 50  

DANSK BUESKYTTEFORBUNDS 
SEKRETARIAT

Formand
Rolf Lind
Tlf. 4352 5592 
formand@dbsf.dk

Næstformand 
Søren Holdt Jensen 
Tlf. 9832 2528 / 2215 2528 
viceformand@dbsf.dk

økonomi 
Steen J. Jørgensen 
Tlf. 4352 2204 / 3032 3036
finans@dbsf.dk

Eliteudvalgsformand 
Klaus Lykkebæk 
Tlf. 5482 7921 / 2518 0306 
elite@dbsf.dk

Breddeudvalgsformand 
Hans Lassen 
Tlf. 74436046 / 2460 9476 
bredde@dbsf.dk

Best.medlem Sjælland 
Lillian Gammelmark
Tlf. 5663 6919 / 2047 5389 
bestmedlem_sjaelland@dbsf.dk

Best.medlem Fyn
Jan Jager
Tlf. 2167 2197 
Bestmedlem_fyn@dbsf.dk

Best.medlem Jylland 
Bjarne Strandby 
Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 
bestmedlem_jylland@dbsf.dk

UDvALG UNDER DBSF
Dommerudvalgsformand
Jane Sigil
Tlf. 55984037. Mob. 60800391
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

stævneKalenderen    [KliK ind på www.dbsF.dK og Få Flere detaljer]

maj
dato sted arrangør stævnetype 
 2.-7. Porec, Kroatien FITA World Cup 1
 7.  Ørneborgvej, Randers  Randers Bskl. FITA stævne 
 14. Hillerød Region Øst Samling, bar- og langbue
 14. -15.  Lejre Forsøgscenter Lejre og København Lejrejagten m. finaler
 15.  TIK’s Udendørsbaner TIK FITA runde
 15.  Momhøj v. Herning Herning 3D - 30 mål - Udtagelsesstævne
  16.-21. Armenien EMAU JC1
 24.-29. Boé, Frankrig EMAU Grand Prix 2
 28. Lyngby Lyngby Bskl. OL runde ungdom 
 29.  Adlerhusbanen Middelfart FITA stævne 

juni
dato sted arrangør stævnetype 
 2.  Sønderborg Sønderborg Bskl. 900 Runde - 3x30 pile
 4.  Køge Køge Bskl. SM Ungdom - OL Runde
 5.  Køge Køge Bskl. SM Senior/FITA Junior - OL Runde
 6.  Antalya, Tyrkiet FITA WC2
 11.-12.  Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open - 3D
 18.-19.  Aarhus Aarhus Bskl. Aarhus Archery Cup / OL-runde m. finaler 
 18.  Lyngby Lyngby Bskl. OL-runde Ungdom, Reserveret
 19.  Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA
 19.  Tømmerupvej, Kalundborg Kalundborg Tømmerupjagten
 26.  Adlerhusbanen Middelfart FITA Stævne og FM
 25.-28.  Sorø Sorø Bskl. Region Øst sommerlejr

juli
dato sted arrangør stævnetype 
 2. -3. Gilleleje Nordsjællandske klubber NUM 2011
 2.-10.  Torino, Italien FITA VM Senior
 18.-23.  Paphos, Cypern EMAU JC2
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