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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

Jeg er 47 år og er uddannet afspæn-
dings og bevægelses pædagog, 
coach, og har en Diplom uddannelse i 
Psykologi. Efter en stomioperation for 
15 år siden, faldt jeg for en gammel 
ungdomspassion – langbuen. Jeg har 
været på 3D landsholdet de sidste 3 år 
og nyder at gå på jagt med min lang-
bue. For to år siden udgav jeg bogen 
”Skydning med langbue, mentaltræning 
og refleksioner over livet”. 
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Dette er så det første nummer af den digitale version af Bueskydning …
Som ny redaktør skal jeg løfte opgaven efter Allan B. Grønkjær. Jeg har, som 
alle andre håbefulde nyansatte, en masse ideer til, hvad vi kan gøre med bla-
det i den nye version på nettet. 

Mit mål er, at bladet kommer til at favne hele forbundets medlemsskare, 
lige fra eliteskytten til familien der hygger sig én gang om ugen med buen og 
ikke mindst den voksende skare af buejægere der som 3D skytterne fylder 
en del i medlemskartotekerne. Desuden at bladet kommer til at forme sig i 
retningen af et magasin, hvor det er artikler og historier om bueskydning der 
fylder siderne fremfor resultater. Med det digitale blad og den nye hjemmesi-
de, kan denne form for medlemsblad muliggøres, da resultater og f.eks. stæv-
neindbydelser mm. blot kommer som en henvisning til aktivitetskalenderen 
og resultatsiden. 

Alle vil gerne høres

For at alle stemmer kommer med i koret, betyder det, at de stemmer der me-
ner, at de ikke bliver hørt – også synger – og gerne så højt at det kan høres. 
Det vil sige at, i skal sende artikler og ideer til hvad der kunne være interes-
sant jeres segment af bueskydningen. 

Der foregår i øjeblikket rigtig mange aktiviteter rundt om i klubberne, store 
stævner har været afviklet og andre bliver afviklet. VM 2015 i København, 
bliver et af de helt store events og i nummeret her og de følgende numre, 
følger vi forberedelserne til et brag af et stævne. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven som redaktør, og komme i 
dialog med klubber og skytter, da det er der de gode historier er. 

Husk at det er fundamentet, der giver en stabil top.

Træk og slip!

Jes Lysgaard, redaktør 

NY REDAKTØR 
OG 
NYT MEDIE
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Buetyper i skøn sammenblanding ved finaleskydningerne1
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Endnu engang har Aalborg Bueskyttelaug 
lagt baner og energi til et fantastisk velaf-
viklet DM i udendørs skiveskydning. 

Skytter fra hele landet mødte op på ba-
nerne ved Visse for at dyste om Bueskyd-
ning Danmarks titel som Danmarksmester 
i udendørs skiveskydning. Antallet af til-
meldte er rekord stort og vidner om popu-
lariteten som vokser inden for vores sport. 

Logistikken var i top og det er synligt, at 
der ligger meget arbejde bag forberedel-
serne. Desværre spillede vejrliget ind igen 
på stævnet i år. Sidste år var det blæsten 
der var den store modstander, men i år var 
det sileregn der kom og gik og især påvir-
kede compoundskytternes finaleskydnin-
ger om søndagen. 

På trods af vejret var humøret højt 
blandt skytterne og Aalborg Bueskytte-
laug sørgede for, at der var bolchestribede 
telte og blå bænke som skytterne kunne 
bruge når regnen tog til. 

Mange juniorfrivillige servicerede alle 
med forplejning, så skytterne kunne præ-
stere maks på banen.

Præmieoverrækkelsen var forberedt til, 
at kunne foregå indendørs i laugets gode 
indendørsfaciliteter. 

Mange debutanter fra hele landet ople-
vede for første gang stemningen og kon-
centrationen, som er unikt ved et så stort 
stævne. De erfarne skytter som dystede 
om titlen, oplevede også denne stemning. 

De skytter jeg har talt med efterfølgen-
de, beretter alle om de små og store sejre 
og nederlag, som opstår under den store 

koncentration ved bl.a. finaleskydninger-
ne. Grete Stick, der har leveret billederne 
til Bue skytten beskriver her:

 
Kenneth startede i april måned og har 
altid ønsket at skyde langbue, vi fik 

over sommeren bestilt en bue og han 
modtog den først tirsdagen før DM.

Vi drog til Ålborg for at se vores søn 
skyde til sit første stævne,  

vi var spændt på hvordan det var,  
da vi aldrig har været i  

“bueskytteverden”. 

Vi havde ikke været der ret længe, før 
vi blev kontaktet af flere fra fore ningen, 
hvor rigtig mange skytter var parat til at 

hjælpe os med spørgsmål.

Vi følte os straks som en af “familien” og 
er blevet lidt bidt af stemningen.  

Det var et rigtigt godt DM,  
at så Kenneth derudover klarede sig 

(efter omstændighederne) godt, gjorde 
det ikke mindre godt. Det er rart at se det 

sammenhold der er i sporten,  
selv om det var et DM. 

Det er hel klart ikke sidste gang vi kom-
mer som tilskuer til bueskydning.

 
Jeg vil på forbundets vegne, ønske alle 
medaljetagerne tillykke med de flotte re-
sultater og titler. 

Forsættes på side 8
Nye Danmarks Mestre

■ Tekst: Jes Lysgaard   //   Foto: Grete Stick

DM ÅLBORG 2014
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Recurve Herre:  
Dennis Bager fra Arcus

Recurve Damer:  
Nynne Holt-Caspersen fra Aalborg bueskyttelaug

Recurve masters Herre:  
Jan Pedersen fra Middelfart bueskyttelaug

Recurve Masters Damer:  
Henny Jeramiassen fra Arcus

Langbue Herre:  
Michael Ljungberg fra Aalborg bueskyttelaug

Langbue Damer:  
Sif Barbar, Præstø fra bueskyttelaug Gøngen

Compound Herre:  
Martin Damsbo fra TIK Bueskydning

Compound Damer:  
Camilla Søemod fra Gladsaxe Bueskytte Klub

Compound Masters Herre:  
Michael Sømod fra Gladsaxe Bueskytte klub

Compound Masters Damer:  
Hanne Christensen fra Glostrup Bueskyttelaug

Langbue Masters Herre:  
Frank Thorndal fra Fredericia Bueskytte Klub

Barbue Herre:  
Tommy Bindesbøl fra Fredericia Bueskytte Klub

Hold og Mix Dm

Recurve senior mix:  
Anne Marie Laursen og Bjarne Laursen fra Silkeborg IF bueskyd-
ning

Recurve Master Mix:  
Jan Pedersen og Inger Andersen Fra Middelfart bueskyttelaug

Compound Senior Mix:  
Andreas Darum og Sarah Sönnichsen TIK bueskydning

Langbue senior Mix:  
Michael Sigil, Sif Babar fra Præstø Bueskyttelaug Gøngen

Recurve senior:  
Nicolai Wulff, Mathis Gerlich, Nynne Holdt- Caspersen fra Aalborg 
Bueskyttelaug

Compound Senior: 
Martin Damsbo, Andreas Darum, Tanja Amdi fra TIK Bueskydning

Recurve Masters: 
Morten Holm-Nielsen, Kirsten Thomsen, Steen Wind-Jeppesen fra 
Aarhus Bueskyttelaug

Langbue senior: 
Thomas Sørnsen, Kasper Christensen, Christoffer Jensen fra Aar-
hus Bueskyttelaug

Forsat fra side 7

Da pladsen er trang her, vil jeg henvise til, at man ser alle resultaterne på Bueskydnings Danmarks hjemmeside 
under stævner og resultater og ranglister. Her findes en komplet resultatliste, hvor alle deltagere er listet op. 
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Langbue holdene på skamlen

Debutant Kenneth Stick  
i fin stil.

Regnen viste ingen nåde.

2

3

43 4

2
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Forberedelse til EM i Tallin september 2014

Et desværre lidt amputeret landshold holdt samling 
d. 23. august ved Århus bueskyttelaugs 3D bane 
ved Mesing. Desværre kunne ikke alle skytter delta-
ge, på grund af ferie, arbejde og sygdom. 

Samlingens formål var at møde hinanden på træ-
ningsbanen inden EM turen til Tallin i Estland midt i 
September, for bl.a. at udveksle træningsplaner.  Så 
alle havde en klar opmærksomhed på egne trænings 
planer og rutiner, og om man levede op til disse. 

3D landsholdet har ikke nogen træner tilknyttet, 
så det var en meget lærerig udveksling buetyperne 
imellem. 

Afstands vurderinger og fællesnævnere 

Om formiddagen blev der skudt i tre grupper på ba-
nens mange mål og afstandsvurderinger blev disku-
teret, inden en afstandsmåler verificerede vurderin-
gerne. Afstandsvurderingerne er for alle buetyperne 
vigtige at have på plads, da det er vanskeligt at sigte 
eller lave et godt sigtebillede, hvis man er blevet op-
tisk snydt af afstanden. 

Det blev endnu mere tydligt efter træningsses-
sionerne om eftermiddagen, hvor buetyperne blev 
blandet, at der er rigtig mange fællesnævnere i 
udførslen af skuddet, uanset hvilken type bue man 
står med. 

Landsholdet har efterhånden et rigtigt godt kam-
meratligt sammenhold, så den støtte og læring vi 
kan give hinanden modtages og gives igen på tværs 
af buetyperne. 

■ Tekst: Jes Lysgaard   //   Foto: Jes Lysgaard

3D LANDSHOLDSSAMLING 
VED MESING 

Vær åben overfor andre tilgange

Uden at have den store tekniske viden om de andre 
buetyper, blev det vist, at det sagtens kan lade sig 
gøre at rette og støtte en skytte der skyder med en 
anden buetype end en selv. Det er jo ikke raketvi-
denskab, men en god opmærksomhed på forskelle 
i skudafgivelsen, balancen, rytmen og den opmærk-
somhed skytten tildeler sit skud er fælles opmærk-
somheds punkter for alle buetyper. Det fordre selv-
følgelig, at man er åben for et andet blik på ens 
skydestil og ensartethed. 

Fællesnævner for buetyperne

Det vi igen må konstatere og som vi vil forsøge at vi-
dereformidle til vores respektive klubber, er bl.a. at 
alle bruger vurderinger af afstandende, nogle me-
get aktivt andre mindre aktivt. Alle bokser med de 
samme kropslige teknikskavanker. Her tænker jeg 
på presset på buen, linjering, konsistent slip, konsi-
stent ankerpunkt og balance imellem træk og tryk. 
Og i 3D sammenhængen hvordan man står på de 
ofte meget forskellige typer underlag. 

Fremtiden

Efter en lang dag med super skydning, og snakke 
om teknik og træning, sluttede dagen med en op-
følgning og en snak om fremtidens 3D landshold. 

Tak til Bueskydning Danmark for støtten til samlin-
gen.
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3D LANDSHOLDSSAMLING 
VED MESING 

Det meste af EM holdet1
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Favrskov har taget, en dog ikke for alle populær, be-
slutning, nemlig  at deres bane kun er for traditio-
nelle skytter. Beslutningen blev fulgt op af et tradi-
tionelt stævne d. 24. august. 

Banen var som altid super, men det der gav gen-
lyd, var at to af vores elite compoundskytter, byt-
tede deres compound bue ud med en langbue og 
deltog i stævnet. 

Peter Slot og Helge Brummer mødte nemlig op i 
fuld respekt for den traditionelle disciplin. 

De viste, at forskellen på compound og instink-
tivskydningen måske ikke er så stor alligevel. Må-
ske er forskellen i sidste ende mest vores fastlåste 
holdninger. Denne gestus som de to herre viste, er 
vel det vi i bund og grund alle burde gøre overfor de 
discipliner, som vi tror ligger langt fra vores egen. 

Tak for en skøn icebreaker Peter og Helge og må vi 
se mere af den holdning fra alle parter fremover. 

■ Tekst: Jes Lysgaard   //   Foto: Tekst: Jes Lysgaard 

FAVRSKOV 
TRADITIONEL 
STÆVNE

Kattene er vokset i Favrskov1

Forsættes på side 14
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Stig Fisker i maleriske omgivelser

Peter Slot og Helge Brummer i fuldt ornat til traditionelskydning

2

3

Forsat fra side 13

3

2
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En pudsig cirkel bliver her sluttet. I april nummeret 
1991 af Bueskydning, er der et smukt billede af en 
af Niels Peter Nielsens Wiking langbuer, eller den 
danske langbue. 

Under billede beskrivelsen skriver Eyvind Rafen 
tidligere redaktør for Bueskydning at – en længerere 
artikel følger i et senere nr. af ”Bueskytten”. 

Det skete desværre ikke, da Redaktøren døde kort 
tid efter april nummeret, oplyser Niels Peter Niel-
sen. 

Derfor bliver denne artikel ved et tilfælde en op-
følgning på april nummeret fra 1991

Et sensommer møde

En sensommerdag har jeg sat Niels Peter Nielsen i 
stævne i hans værkssted i Hillerød. 

Hans smukke langbuer dukker jævnligt op i 3d og 
langbue kredse, og der hersker altid en dyb respekt 
om buerne. Jeg har sat mig for, at finde ud af lidt om 
manden bag disse buer, der ligger i grænselandet 
mellem kunst og mesterens håndværk.   

Niels Peter Nielsen er manden bag Wiking buer-
ne, med sine 78 år er der mange oplevelser og er-
faringer at trække på og fornøjelsen var stor, de par 
timer jeg snakkede med Niels Peter.  

Snakken bevægede sig fra opvækst, uddannelse 

og mange års aktiv bueskydning på topniveau og 
som landstræner til passionen for buebygning og 
nye eksperimenter med buerne.  

Starten og passionen

Niels Peters interesse for buebygning og skydning 
startede, da han var i lære som møbelsnedker i Hol-
stebro. Her byggede han de første buer til knægte-
ne på vejen, som brugte buerne til at skyde efter 
hinanden med, beretter Niels Peter med et skævt 
smil. Han begyndte da også selv at skyde med bue, 
og det blev hurtigt en interesse som både favnede 
bygningen af buerne og brugen af dem.

Han blev efter møbelsnedkeruddannelsen orgel-
bygger hos Frobenius i Lyngby.  Den nøjagtighed 
hans arbejde krævede er taget direkte over i bue-
mageriet.  

Opvæksten i Holstebro og lærertiden i 50érne 
lagde en interessebund for bueskydningen. Niels 
Peter blev dog nødt til at rejse til Viborg for at fin-
de et interessefællesskab. I Holstebro var der ikke 
dengang en bueskydningsklub. I soldatertiden i bl.a. 
Sønderborg blev buen også trukket, og var en kær-
kommen afveksling for soldaterlivet.

Niels Peter rykkede til Sjælland på grund af arbej-
de og er blevet hængende siden. 

Kunst og håndværk

Buerne hænger på væggene i værkstedet, som de-
korative kunstværker og den sirlige orden giver et 
indtryk af en person, der er perfektionist til finger-
spidserne. 

Som samtalen skrider frem, bliver jeg bekræftet i, 

DEN DANSKE
LANGBUE 
WIKINGBUEN

■ Tekst: Jes Lysgaard   //   Foto: Jes Lysgaard

Forsættes på side 18

 Niels Peter Nielsen med en af sine smukke buer 

Niels Peters lille værksted

Buer fra Niels Peters aktive karriere

2

1

3
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at Wiking buerne ligger i grænselandet mellem kun-
sten og mesterens håndværk. Dette indtryk er der 
ikke mange der kan leve op til, men den ydmyghed 
og åbenlyse glæde, som Niels Peter har for sit arbej-
de med buerne, forstærker billedet yderligere. 

 
Årene som landsholdsskytte og 
landsholdstræner

I 50érne hvor buen holdt sit indtog i Niels Peters 
univers, greb præcisionen ham også i forhold til 
brugen af buerne. Han trænede, og fik trimmet 
sine buer til, så de leverede nogle gode resultater. 
Wikingbuerne blev populære blandt topskytterne, 
flere internationale skytter benyttede Niels Peters 
buer. Hans onepice recurve buer var på dette tids-

Forsættes på side 20

Forsat fra side 17

Dekorative kunstværker

Langbuer fra Niels Peters hånd

En bue klar til sammenlimning

System i værkstedet holder fokus på detaljen

6

5

4

7

7

punkt i den absolutte topklasse, og han høstede i 
den periode en del anerkendelse for både skydning 
og buebygningen. 

Skydningen tog form og Niels Peter kom på lands-
holdet og holdt sig på topniveau ca. 15 år. 

Det store internationale resultater blev det ikke 
til, men deltagelse i WM i Berlin i 1980 var en af de 
gode oplevelser, fortæller Niels Peter

Erfaringen fra skydningen og de mange stævner 
bragte Niels Peter til posten som landsholdstræner 
i 1979 og 3 år frem. Herefter har det primært været 
buebygningen der har haft den store interesse. 

Buerne

Egentlig er det også buerne jeg er kommet for at 
skrive om, men Niels Peters erfaring og den ind-
holdsrige historie, fangede mig. Jeg har altid været 
fascineret af mennesker, der tør leve deres liv, med 
sejre og nederlag og alligevel formår at fastholde 
deres glæde, virkelyst og passion. Sådan en person 
virker Niels Peter til at være.  

Niels Peters fornemmelse for træet og glæden 
ved at arbejde med det stråler ud af ham når snak-
ken falder på opbygningen og hvilke træsorter han 
foretrækker at arbejde med. 

Jeg er begyndt at arbejde meget i bambus, som 
jo er en græs art, men det fungerer rigtigt godt til 
buerne. Helst som bug. Jeg bruger ofte Palisander til 
håndtag, det er tungt, og godt at arbejde med. 

Bjerg ahorn fungerer godt til ben – elm er fanta-
stisk, det er bare svært at få efterhånden.
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Forsat fra side 19

12

11

Han viser mig nogle af de laminerede bambus 
stave, som han køber.  Laminaterne bliver høvlet til, 
så de spidser til i den ene ende – en tapering. Der 
bliver også brugt andre træsorter og glasfiber til de 
mere moderne fladbuer. 

Håndtags sektionerne der fornemt står linet op i 
det lille værksted, venter bare på at få arme og ben 
så de kan kaste en pil.   

Langbuepassionen

Det blev primært langbuerne der fandt plads i Niels 
peters hjerte som buebygger. Som han siger, så er 
det en rigtig bue. Han kigger lidt væk og blikket 
forsvinder ind ad, mens han fortsætter. Ja – jeg ved 
ikke, men det er bare mere rigtigt, syntes jeg. 

Jeg får lov til at se med fingrene, og buerne bliver 
taget ned og detaljerne slår mig, 

På spørgsmålet om hvad der gør det sjovt at lave 
buer, svarer Niels Peter: 

at det er det, der ligger inden i buen.  
Langbuen er ægte bueskydning. Her kan man 

glæde sig over nogle få skud. 

Det er ikke historiske buer du laver? 
– Nej men det læser jeg om. 

Niels peter har et anseligt bibliotek af litteratur 
om buernes historie og bøgerne bærer præg af at 
de ikke blot er til pynt, men faktisk er blevet læst – 
mange gange. 

Han fortæller at de næste projekter er en tyrkisk 
bue og en kyodo bue. Til min store glæde fortæller 
han også at de moderne langbuer med refleks de-
fleks som bliver brugt til konkurrencer i dag, også 
ligger på listen over kommende projekter. 

Her falder snakken på de krav der stilles til de mo-
derne fladbuer, som bruges i langbueklassen. 

Og – ja, jeg kunne ikke lade være med at lade en 
bestilling på en af de kommende fladbuer falde. 

Niels Peters kone Inge har lavet kaffe til os og 
snakken fortsætter inde i stuen, hvor avisudklip og 
artikler tages frem. Inge har godt styr på datoer og 
navne og supplerer snakken. 

Niels Peter slutter med et glimt i øjet. 

Når jeg er færdig med mit tag – så skal jeg sgu til 
at skyde igen

Jeg glæder mig overordentlig til at se min nye 
fladbue, og ikke mindst til at trække den sam-

men med Niels Peter på banen i Hillerød. 

Niels Peter i gang med at tjekke trækvægten

Nockenden af en bue

Pile klar til brug

Håndtags sektioner 

Ufærdige langbuer 

11

10

9

8

12
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■ Af Svend Christensen Hillerød Bueskyttelaug   //   Foto: Svend Christensen

UDENDØRS
DM UNGDOM 

1
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Her en beskrivelse af hvordan DM for ungdom blev 
oplevet fra arrangørernes side.

Som i jo alle godt ved starter man i rigtig god 
tid (tror man), der samles materialer og klargøres 
diverse ting, transport er en opgave i sig selv, her 
er det godt med en diskret lille trailer. Fremme ved 
skydebanen står den så på hårdt arbejde, med op-
sætning af skiver, pavilloner, mad telte o.s.v., banen 
var streget op et par dage i forvejen (det tog kun 6 
timer), når alt så er klart, er der kun ventetiden til-
bage. Spændingen udløses når de første pile skydes 
og alt virker (på nær håndterminalerne, men det er 
vi jo vandt til).

Det er en fantastisk følelse at se 193 unge men-
nesker der er passioneret omkring deres sport, stå 
på en fodbold bane i Hillerød og yde det bedste de 
kan.

Vores set up viste sig at holde, der var ingen util-
fredshed at spore hverken hos skytter eller publi-
kum.

Lørdagens indledende skydning forløb efter pla-
nerne, det samme gjaldt mix finalerne, der var dog 
noget med medaljerne der ikke var helt på plads, 
men det har vi lært til næste gang.

Søndagens finaler forløb også efter planerne, 
vi kom endda foran tidsplanen, hvilket viste sig at 
være godt, da himlen åbnede sluserne under semifi-
nalerne i holdskydningen og vi måtte indstille skyd-
ningen i en lille halv time.

Det er vores opfattelse som arrangører at tinge-
ne forløb tilfredsstillende for alle parter, jeg vil som 
stævneansvarlig gerne rette en stor tak til de frivil-
lige fra klubben, der stillede op i to hele dage og fik 
tingene til at fungerer. Samtidig skal der lyde en tak 
til dommerne for godt samarbejde undervejs.

En særlig tak går til Lyngby Bueskyttelaug, der 
selv pakkede det udstyr vi havde lejet af dem sam-
men og kørte det til Lyngby læssede det af og kom 
tilbage og hjalp med resten.

Vi takker endnu en gang for en fantastisk week-
end i Bueskydningens tegn.

3

2

Aleksander Larsen fra Hillerød

Fra venstre: Lucas Odin Beck Johansen, Kristoffer Skovsen og Aleksander Andersen

Skyerne trækker op

2

1

3
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Et stort tillykke skal lyde her fra redaktionen til alle medaljetage-
rene og især til de nye Danmarks Mestre. 

Recurve Mix 60m: 
Christian Brynning, Kirstine Danstrup fra Holstebro Bueskytte-
laug

Recurve Mix 40m:  
Jonathan Ørsted Otei Pedersen, Josephine Skjoldbirk Andersen 
fra Lyngby Bueskyttelaug

Recurve Mix 30m:  
Emil Guldmann, Caroline Netterstrøm fra Sorø Bueskyttelaug

Recurve Mix 15m:  
Sebastian Sydbøge, Emma Frerks fra Bueskyttelauget Viking

Compound Mix 50m:  
Thor Guldmann, Katja Møller fra Sorø Bueskyttelaug

Compound Mix 30m:  
Christoffer Berg, Sasha Haagen fra Lyngby Bueskyttelaug

Compound Mix 15m:  
Janus Pedersen, Natascha Stutz fra Glostrup Bueskyttelaug

Barbue Mix 30m:  
Thomas Hørlyck, Sophia Madigan fra Lyngby Bueskyttelaug

Barbue Mix 15m:  
Johnas Dahl, Marie Flindt fra Køge Bueskyttelaug

Langbue Mix 30m:  
Ludvig Rossau, Louise Strand fra Hillerød Bueskyttelaug

Recurve Herre Junior:  
Casper Risager Lauridsen fra Hillerød Bueskyttelaug

Recurve Dame Junior:  
Natasja Bech fra Bueskytteluget Viking

Recurve Here Kadet:  
Nicolai Carle fra Aalborg Bueskyttelaug

Recurve Dame kadet:  
Kirstine Danstrup Andersen fra Holstebro Bueskyttelaug

Recurve Herre Aspirant:  
Lau Kartholm fra Lyngby Bueskyttelaug

Recurve Dame Aspirant:  
Josefine Edelberg fra Bueskyttelauget Viking

Recurve Herre Mini:  
Emil Skouboe fra Bueskyttelauget Viking

Recurve Dame Mini:  
Frida Mastrup fra Sorø Bueskyttelaug

Recurve Herre Micro:  
Tobias Østrup fra Viborg Bueskyttelaug

Recurve Dame Micro:  
Caroline Ørsted O. Pedersen fra Lyngby Bueskyttelaug

Compound Herre Junior:  
Mathias Pedersen fra Middelfart Bueskyttelaug

Compound Dame Junior:  
Ida Frandsen fra TIK Bueskydning

Compound Herre kadet: 
Erik Dyreborg Hansen fra Odense Bueskytteklub

Compound Dame Kadet:  
Johanna Hornhaver fra Aarhus Bueskyttelaug

Compound Herre aspirant:  
Frederik Bengtson fra Gribskov Bueskyttelaug

Compound Dame aspirant:  
Emma Massé fra Lyngby Bueskyttelaug

Compound Herre Mini: 
Sune Rasmussen fra Lyngby Bueskyttelaug

Langbue Dame aspirant:  
Trine Koefoed fra Roskilde Bueskytteklub

Langbue Herre Mini:  
Asger Rasmussen fra Sorø bueskyttelaug

Casper Risager Lauritsen fra Hillerød4

Forsættes på side 26

Forsat fra side 23
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SKIVESKYDNING 2014:
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Lukas Odin Beck Johansen fra 
Hillerød på skydelinjen

5
Forsættes på side 28

Forsat fra side 25

Langbue Dame Mini:  
Agnes Hertz Dahlgren fra Lyngby Bueskyttelaug

Langbue Herre Micro:  
Tobias Voigt Magnussen fra Nordkystens Bueskyttelaug

Recurve Hold 70m:  
Jonathan Ipsen, Hans Arne Jensen, Peter Egestad  
fra Køge Bueskyttelaug

Recurve Hold 60m:  
Nicolai Carle, Magnus Ladefoged, Tobias Faber  
fra Lyngby Bueskyttelaug

Recurve Hold 40m:  
Jonathan Ørsted Otei Pedersen, Josephine Skjoldbirk Andersen,  
Lau Kartholm fra Lyngby Bueskyttelaug

Recurve Hold 30m:  
Emil Skouboe, Jacob Nieman, Jonas Slotsager  
fra Bueskyttelauget Viking

Compound Dame Mini:  
Sasha Haagen Anedrsen fra Lyngby Bueskyttelaug

Compound Herre Micro:  
Lucas Busch fra Varde Bueskyttelaug

Compound Dame Micro:  
natacha Stutz fra Glostrup Bueskyttelaug

Barbue Herre Aspirant:  
Thomas Hørlyck Ebdrup fra Lyngby bueskyttelaug

Barbue Herre Mini:  
Niklas Jørgensen fra Roskilde Bueskytteklub

Barbue Dame Mini:  
Leonora Christine Hess-Petersen fra Nordkystens Bueskyttelaug

Barbue Herre Micro:  
Andreas Christensen fra Fredderikssund I.F. 1864

Barbue dame Micro:  
Marie Flindt Marckmann fra Køge Bueskyttelaug

Langbue Dame Junior:  
Sif Babar fra Præstø Bueskyttelaug, Gøngen

Langbue Herre kadet:  
Rune Nielsen fra Sorø Bueskyttelaug

Langbue Herre Aspirant:  
Kristoffer Skovsen fra Hillerød Bueskyttelaug
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7

Banerne inden skytterne entrerer 

Louise Strand fra hillerød

Martin Nielsen og Sofie Witt Møller fra Randers Rueskyttelaug

7

6

8
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Kraftcenter Syd hol-
der, når De læser dette, 
1-års jubilæum. Siden 
den første trænings-
samling den 11. sep-
tember 2013 har vi af-
holdt 16 samlinger, alle 
i Arcus’ lokaler i Odense. 
På dette første år er 4 af 
vores faste besøgende 
skytter blevet udtaget 
til landsholdsopgaver, 
endnu flere har vundet 
medaljer ved DM, lige-
som turen til NUM 2014 
blev en stor succes.

For det kommende år 
holder vi fast i vores op-
rindelige målsætning: Vi 

vil gøre de gode skytter, 
som er rundt omkring i 
klubberne, endnu bed-
re. Skytterne skal gerne 
ende med at være ”fuldt 
ud klædt på” i mange fa-
cetter, så de har niveau 
til at blive udtaget til 
landsholdsopgaver. Set 
i det lys, er vores for-
nemmeste opgave at få 
skytterne til at forlade 
os igen.

Vi vil i år sætte endnu 
mere fokus den enkel-
te skyttes udvikling, ved 
sammen med hver skyt-
te at formulere nogle 
målsætninger. Målsæt-

KRAFTCENTER SYD:

EN NY 
SÆSON 
STÅR FOR 
DØREN
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Sif og Camilla fra Midtfyn bueskytteklub1ningerne kan være in-
denfor teknisk udvikling, 
fysisk styrke, point samt 
naturligvis mesterska-
ber og udtagelser.

Vi vil hjælpe skytter-
ne med at få struktur på 
deres træningsindsats, 
dels gennem vejledning 
i træningsplanlægning 
og dels gennem struk-
turerede træningssam-
linger. Herved skulle det 
gerne blive klart, at man 
når mere og højner kva-
liteten, hvis man har or-
den i sin indsats.

Hvordan kommer man 
så med? Kraftcenter 

Syd er en forberedelse 
til den struktur og træ-
ningsindsats som kræ-
ves til landsholdsudta-
gelser, så der stilles der 
ikke faste krav til point-
niveau og træningsind-
sats (målt i antal pile). 
Det er imidlertid et krav, 
at skytten træner seri-
øst og er stævneaktiv.

Vi håber, at I derude i 
landet vil hjælpe os med 
at få øje på de unge 
mennesker, som kunne 
have glæde af Kraftcen-
teret. Skytter kan ind-
stilles af deres klubtræ-
nere ved at sende en 

mail til Dennis Bager: 
info@dennisbager.dk 
eller Stig Mejlbjerg: 
stigmejlbjerg@gmail.com
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Bueskydning Danmarks 
sjæl landske 3D bane 
blev den 16. august, 
klargjort til vinteren.

På trods af regn og 
efterårsagtigt vejr mød-
te en lille håndfuld per-
soner op og sørgede 
for at banen nu igen er 
renset for dyr, der ikke 
hænger sammen mere – 
og affald.

Affald

Affaldet vil vi meget 
gerne vil bede dem der 
bruger banen, om at 
tage med hjem. Det gør 
vedligeholdelsen lette-
re, og alle tager et an-
svar. 

Stort slid på banen
Da banen bliver brugt 
rigtig meget, er der et 
stort slid på dyrene, så 
der er blevet taget nog-
le ødelagte dyr væk, så 
banen kun er med 25 
dyr gennem vinteren. 
Nye dyr bliver indkøbt i 
det nye år. 

I denne sammen-
hæng vil vi opfordre alle 
der bruger banen til at 
skrive navn og dato i 
skriveblokken, der er i 
den grå kasse. Det giver 
et mere realistisk over-
blik over hvor mange der 
bruger banen.

KONGSKILDE 
3D BANE 
VINTERKLARGJORT

■ Tekst: Jes Lysgaard 

Hjælp gerne med 
vedligeholdelse.
Da så mange benytter 
banen og det er frivillige 
kræfter, der sørger for, 
at den er vedligeholdt, 
vil vi ligeledes opfor-
dre til at flere støtter op 
med deres deltagelse, 
når der er vedligeholdel-
ses dage. 

De standhaftige sol-
dater der gav den en 
skalle var: Berit fra Gøn-
gen, Nicklas fra Sorø, 
Jan E. fra Køge, Unni, fra 
Lejre Langbuelaug og 
undertegnede der først 
kom, da de andre havde 
knoklet. Det må jeg ret-
te op på til foråret.
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Nicklas, Berit, Jan E og Unni var idag (igen) Tordenskjolds soldater1

1
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Her er de første tegninger af finale banen på Christi-
ansborg slotsplads. Billederne lægger op til drømme 
og en super hjemmebane. I næste nummer følger 
flere billeder og lidt beskrivelse af forberedelserne.

VM 2015
Tilskuernes vinkel bag skytterne

Velkommen til skytterne

1

2

1
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Overblik ovenfra 

Overblik fra en anden vinkel

Set fra skyttens vinkel

3

2

5

3

4
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World Archery Championships 
Copenhagen - Denmark 
26. July - 2. August, 2015

PRELIMINARY PROGRAMME
Version 1.2 (18. June 2014)

 Day  Date Description 

 Day - 1 Friday  Practice field and local transport available 
  24. July 

 Day 0 Saturday  Practice field and local transport available  
  25 July   

 Day 1 Sunday  Official Practice (Compound Women and Men) 
  26. July  Official Practice (Recurve Women and Men)
   Equipment Inspection
   Team Managers Meeting

 Day 2 Monday  Qualification Round 
  27.July Compound Women and Men
   Recurve Women and Men

 Day 3 Tuesday  Team Eliminations  
	 	 28	July	 •	Recurve	(Women,	Men	and	Mixed	Teams)	
	 	 	 •	Compound	–	(Women,	Men	and	Mixed	Teams)	
   All matches 1/8th until Semifinals 

 Day 4 Wednesday  Individual Eliminations  
	 	 29.	July	 •	Recurve	(Women	and	Men)	
	 	 	 •	Compound	(Women	and	Men)	
   1/48 and 1/24 

 Day 5 Thursday  Individual Eliminations  
	 	 30.July	 •	Recurve	&	Compound	(Women	and	Men)	
	 	 	 •	1/16th	through	to	Semifinals	

 Day 6 Friday   
	 	 31.	July	 •	Olympic	Secondary	Tournament	

 Day 7 Saturday  Finals – Compound  
	 	 1.	August		 •	Team	Medal	Matches	
	 	 	 •	Mixed	Team	Medal	Matches	
	 	 	 •	Individual	Medal	Matches	
	 	 	 •	Awards	Ceremony	

 Day 8 Sunday  Finals - Recurve  
	 	 2.	August		 •	Team	Medal	Matches
	 	 	 •	Mixed	Team	Medal	Matches
	 	 	 •	Individual	Medal	Matches	
	 	 	 •	Awards	and	Closing	Ceremony

 Day 9 Monday  Departure of teams 
  3. August

1. foreløbige program

for VM 2015!

Important:

This is a preliminary pro-

gramme and subject to 

change according to the 

number of participants 

in each division and TV 

requirements. All chang-

es will be published and 

distributed to all partici-

pants in advance.



http://www.jagtudstyr.net


DOMMERKURSUS
Dommerkursus udbydes i weekenden 7-9. november 2014 i 
Brøndby. Det er 3 år siden at sidste dommerkursus blev afvik-
let, og det er ikke planen at afvikle kursus i 2015. Derfor er det 
vigtigt at vi får gjort opmærksom på kursustilbuddet i november, 
til dem som ønsker at udforske denne del af bueskydning. Der er 
tilmeldingsfrist på kurset den  19. oktober 2014

LEDERKURSER
Det første kursus i rækken af lederkurser for 2014 er på plads. 
Det gælder kurset ”lær af holde et stævne”. Kurset blev sidst af-
viklet	i	2011,	og	bliver	nu	afviklet	i	Taastrup	&	Århus.	Første	stop	
er Taastrup, og invitationen er vedlagt her. Der er tilmeldingsfrist 
den 29. september 2014. 

Som man kan se i kursusplanen, kommer der andre lederkurset i 
løbet af efteråret. Invitationer til disse kurser bliver sendt ud, så 
snart detaljerne for kurserne er faldet på plads.

TRÆNERKURSER
Spotkursus for trænere bliver udbudt i Bueskydning Danmarks 
netværk Uddannelse på tværs. Sporkurset  ”kan du holde moti-
vationen” bliver udbudt i Århus, Odense og Brøndby i november 
2014, og der er tilmeldingsfrist på kurset den 10. oktober 2014.

HUSK	at	DIF	Træner	1	&	2	nu	er	i	udbud.	Sidste	frist	for	kurserne	
i efteråret 2014 er 1. september 2014. Fristen for tilmelding til 
kurserne i foråret 2015 er 1. december 2014. 

Der arbejdes i øjeblikket på at få arrangeret et Bueskydning Trin 
1 trænerkursus, da efterspørgslen på trænerkurset er stort. Trin 
1 kurset bliver afviklet med det gamle materiale, og tager i mate-
rialet altså ikke højde for det nye ATK bue. 

Den nye træneruddannelse som indeholder materialet fra ATK vil 
først være klar i 2015. 

De trænere som tager Trin 1 kurset, vil dog have mulighed for 
at tage et spotkursus i ATK, således at de sammen med deres 
”gamle” trin 1 kursus, er helt up-to-date på den nye trin 1 status.

Det første nye trænerkursus, bliver kurset 1-2-Træner som hen-
vender sig til assistenttræneren, eller den nye forældre/ung 
træner som skal have en introduktion til trænergerningen for 
bueskydning. Kurset bliver udarbejdet efter en skabelon fra Dan-
marks Idræts Forbund, og lægger sig i tråd med den linje som DIF 
lægger for deres uddannelser. Kurset forventes at blive udbudt i 
januar 2015.

Med venlig hilsen 
Kenn Romme Larsen Udviklingskonsulent

KURSER
Kære medlemsforeninger i Bueskydning Danmark

For nylig blev Bueskydning Danmarks kursusplan for resten af 2014 fremlagt 

på bueskydningdanmark.dk og nu er de første kursusinvitation på plads.  

De bliver vedlagt fremsendt til jer alle, ligesom de optræder på 

uddannelsesplanen
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ATK BUE
Bueskydning Danmark har lanceret et materiale  
for aldersrelateret træningskoncept for bueskytter (ATK bue)

ATK bue er skrevet til børn og unge samt deres træner i bueskyd-
ning. Udgangspunktet for ATK bue er, at de mange erfaringer 
og den viden, som Bueskydning Danmark har tilegnet sig hos 
de allerbedste bueskytter, kommer den voksende gruppe af børn 
og unge i bueskydning til gode. ATK bue er et værktøj, som både 
træner og bueskytte kan bruge og få glæde af i deres træning. 
Bogen giver viden om og eksempler på målrettet og forsvarlig 
træning af børn og unge.

ATK bue har en ambition om, at børn og unge skal have ad-
gang til den bedst mulige træning og stræber mod den træning, 
som giver de mest frugtbare muligheder for udvikling. ATK bue 
har dog hele tiden det fokus, at det ikke kun handler om resul-
tater, men i lige så høj grad om at have det sjovt, imens man 
træner. Nøgleordet for ATK bue er derfor glæde!

– ATK Bue er det bedste materiale, jeg 
nogensinde har set. Jeg kan kun opfordre 

alle til at købe bogen. Bogen er skrevet i et 
sprog, vi alle kan forstå.

 
Hanne Damsbo, Broby Bueskytteklub.

ATK bue er inddelt i 10 kapitler på i alt 197 sider. Du får 
indgående kendskab til:

1. Udviklingstrappen for børn og unge.
2. Talent
3. Teknisk træning
4. Recurve
5. Compound
6. Langbue og barbue
7. Sportspsykologi
8. Ernæring
9. Træning i praksis

Bestilling

Du kan bestille bogen ved at kontakte Bueskydning Danmarks 
sekretariat på 

info@bueskydningdanmark.dk 
eller på telefonnummer 4326 2728.

Pris pr. stk.: kr. 150,- plus porto  
(1 stk. kr. 38,50) – Faktura vedlægges forsendelse.
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Da det meste bliver digitaliseret i denne tid, vil stævneinvitatio-
ner ligge på Bueskydning Danmarks hjemmeside under aktivitet-
skalenderen. Her kan du holde dig opdateret med både stævne-
kalenderen og de aktiviteter der bliver slået op.

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

Hilsen 

Bueskydning Danmark

TYVERI 
Sommerens lange fingre

Gennem sommeren har flere klubber i landet oplevet, at der har 
været indbrud i deres klubhuse. 

Rigtig mange klubbuer er blevet stjålet, og efterfølgende står 
klubberne med en stor udgift til nye buer. Pamhule jagt og Fiskeri 
har haft et par tyverier også. det ene ved højlys dag, hvor et par 
dyre compoundbuer blev stjålet. Det andet en tidlig morgen, hvor 
indehaveren antastede to hætteklædte personer, der oplyste 
ham om, at de skulle bruge penge og efterfølgende fortsatte med 
indbruddet. De kvitterede lige med at stikke en kniv i dækkene på 
indehaverens bil,  inden de forlod grunden med et par compound-
buer og en tom pengekasse. 

Alle står med spørgsmålet 

Hvad skal de stjålne brugte klubbuer bruges til??? Teorierne er 

mange: Videresalg i Danmark, videresalg i polen eller de baltiske 
lande, eventfirmaer, stakler der mangler penge og sikkert mange 
flere ideer til buernes videre liv.  

Desværre er det vist kun dem, der laver indbruddene, der kan 
svare på spørgsmålet.

Hvis man bliver opmærksom på, at der bliver solgt billige buer 
på nettet eller andetsteds, eller ser man, at der bliver brugt klub-
buer til polterabend arrangementer eller lignende events, bør 
man være meget kritisk og virker det påfaldende ud over normalt, 
bør politiet kontaktes. 

Mærk grejet i klubberne

Der opfordres herfra til, at klubberne mærker deres buer og det 
grej der kunne have en form for værdi i forkerte hænder. 

STÆVNER OG 
INDBYDELSER
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Bueskydning udkommer i midten af oktober 

og deadline til indlæg og artikler er 10. oktober 2014

Artikler og indlæg til bladet kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

Indhold i næste nummer er bl.a. : 

•	 Ekstraordinær generalforsamling 

•	 Året der gik for vores landshold

•	 Jagthistorie 

•	 Vinteren og indendørssæsonen 

•	 3D Em i Tallinn

•	 Skolereform, træning og ungdomsskydning

•	 VM 2015

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509 

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

Steen J. Jørgensen 

Tlf. 4352 2204 / 3032 3036

finans@bueskydningdanmark.dk

ELITEANSVARLIG 

Klaus Lykkebæk 

Tlf. 2518 0306 

elite@bueskydningdanmark.dk

BREDDEANSVARLIG 

Hans Lassen 

Tlf. 2460 9476 

bredde@bueskydningdanmark.dk 

BEST.MEDLEM 

Peter Bundsgaard

Tlf. 2895 4273

pbundsgaard@mail.dk

BEST.MEDLEM

Jan Jager

Tlf. 2167 2197 

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

BEST.MEDLEM 

Bjarne Strandby 

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

UDVALG UNDER  

Bueskydning danmark

Dommerudvalgsformand

Jane Sigil

Tlf. 5598 4037 / 6080 0391

dommer@bueskydningdanmark.dk

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Erik Hjortebjerg

Tlf. 6618 8766

ao@bueskydningdanmark.dk

LOVUDVALGSFORMAND

Flemming Skjoldborg

Tlf. 8991 2010

lov@bueskydningdanmark
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