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Lyset er ved at vende tilbage og foråret banker på døren. Mange 
indendørsstævner er blevet afholdt gennem vinteren og træ-
ningen bærer frugt ses der på resultaterne. Forberedelserne til 
udendørsstævnerne er allerede ved at være i gang, og de skyt-
ter der skal kæmpe om VM pladserne både i København og 3D 
verdensmesterskaberne i Italien, lægger sig i selen nu. Desuden 
er der mange af vores dygtige skytter der har været langt om-
kring i verden for at deltage i stævner, hvor resultaterne taler 
for sig selv. 

Jeg oplever, når jeg har været rundt i landet, at mange af de 
former for bueskydning vi dyrker i klubberne, er ved at finde en 
del fællesnævnere. Dette ser jeg, som en meget positiv udvik-
ling i forhold til at støtte breddearbejdet. I forhold til bredde-
arbejdet er de første ATK kurser afholdt og der har været stor 
deltagelse til disse kurser. Jeg har skrevet lidt om det i dette 
nummer. Allerede i starten af marts er opfølgnings kurserne 
klar.

I dette nummer har jeg modtaget en spændende og uddyben-
de artikel om reparation af 3D dyr. Da sliddet på 3D banerne er 
stort, vil mange klubber og enkelt personer kunne drage nytte 
af den viden som artiklen tilvejebringer. 

Jeg vil ønske jer god læsning, og god skydning. 

Træk og slip

Jes Lysgaard, redaktør 
 

LEDER
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Jeg har en nysgerrighed, der er rettet mod de mange 
mennesker, der bag kulisserne yder de store frivilli-
ge indsatser, der gør, at et forbund som vores hænger 
sammen. Og ikke mindst skaber den platform, som vi 
skytter nyder godt af, når vi deltager i stævner og del-
tager i det daglige klubliv. 

I slutningen af november sidste år, havde jeg for-
nøjelsen af at tale med Bueskydning Danmarks øko-
nomiansvarlige Steen Jørgensen. Samtalen kom rundt 
om mange ting, selvsagt økonomien, men også hold-
ninger om det at være frivillig i et forbund som Bue-
skydning Danmark. Vi rundede selvfølgelig også det 
kommende VM. Desuden tilkendegav Steen, at han 
takker af som aktivt bestyrelsesmedlem og økonomi-
ansvarlig til næste forbundsmøde. 

Det er for Steens vedkommende blevet til en del år 
med bueskydningen som omdrejningspunkt i fritidsli-
vet. Ca. 25 år og 17 år i forbundets bestyrelse. Nu me-
ner han, at det er på tide, at der træder nye kræfter til. 

TIK Bueskydning var starten

Steen fortæller, at det hele startede i TIK Tåstrup for 
godt 25 år siden, hvor han som forældre, var med på 
sidelinjen til sin ene søn, der var startet med bueskyd-

ningen. ”I stedet for at sidde og kigge, kunne jeg jo 
lige så godt gøre noget” siger Steen. 

Det ”at gøre noget…” førte en lang karriere med sig 
inden for bestyrelsesarbejdet i TIK Bueskydning, men 
det frivillige arbejde bevægede sig videre til Dansk 
Bueskydningsforbund (som Bueskydning Danmark 
hed dengang). Her blev det især bestyrelsesposten 
som økonomiansvarlig, der har ligget Steen på sinde.

Bestyrelsesarbejde og stævner

Vi skal en del år tilbage i tiden, hvor Steen, var på side-
linjen som forældre i TIK. Interessen for bueskydning 
gik gennem sønnen. Frivillige hænder og ikke mindst 
hoveder, savnes altid i foreningerne og det var, som 
sagt, sjovere at engagere sig i foreningsarbejdet, end 
at sidde og være en inaktiv mens knægten trænede.  

Efter kort tid kom Steen i bestyrelsen i TIK Bue-
skydning, støttet af Rolf Lind som på daværende 
tidspunkt også var kommet til TIK Bueskydning som 
frivillige forældre.  De to har på den måde fra starten 
haft et parløb, hvor bestyrelsesarbejdet og interessen 
for bueskydningen har været en stor fællesnævner.  

SAMTALE MED 
FORBUNDETS 
ØKONOMIANSVARLIGE 
STEEN J. JØRGENSEN

■ Tekst  Jes  Lysgaard

Forsættes på side 8
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Steen Jørgensen og forbundssekretær Helle 
på Bueskydning Danmarks kontor

1

1
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Både Steen og Rolf Lind var gode til at sætte ting 
i gang, og der blev gennem tiden arrangeret en del 
stævner bl.a. flere internationale stævner som, Nor-
disk Mesterskab i Arrowhead i Sorø, et Granprix som 
løb af stablen i Brøndby og indendørs VM i Ålborg. Ar-
rangementerne gav plus på klubbens bundlinje, men 
især gav det erfaringer om driften og linjerne i de sto-
re sammenhænge.

Med Steens baggrund som sælger i et stort gulvfir-
ma og senere ansvarlig for salget i norden, var interes-
sen for at få økonomien til at hænge sammen allerede 
lagt. Da Steen for snart 17 år siden blev spurgt om det 
havde interesse at få posten som økonomiansvarlig i 
forbundet, var det naturligt for Steen at takke ja. 

Arbejdet i bestyrelsen i Bueskydning Danmark, har 
som I TIK Bueskydning, gennem årene været et parløb 

Forsat fra side 7

Breddekonsulent Kenn Romme 2
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med Rolf Lind. Parløbet har Steen været glad for, giver 
han udtryk for. ”Der har været plads til at diskutere 
uenigheder, men specielt støtten i bestyrelsesarbej-
det, har været uvurderlig”, ”Vi ved efterhånden hvor vi 
har hinanden” siger Steen og smiler. 

Det bliver mere og mere komplekst

”Jeg bruger typisk nogle timer om ugen, men i perio-
der er der meget at lave, her kan jeg sagtens komme 
op på 15 til 20 timer om ugen” fortæller Steen, ”de 
mange timer om ugen er som regel, når der er bud-
getlægning. Forbundet er blevet større og mere kom-
plekst end det var for 17 år siden”

”Frivilligheden trak mange ting, og det gør den sta-
dig i dag. Men det, at man skal betale for det frivilligt 
arbejde, begynder at komme mere og mere. Den tanke 
var helt udelukket i tidernes morgen, som frivillig var 
du frivillig”. Steen ved hvad han taler om, han har lagt 
mange timer og meget energi i det arbejde, som man-
ge tager for givet og ikke ser. Han er begejstret for 
de mange frivillige hænder, der får maskineriet til at 
køre, ”dem kan vi ikke undvære” siger han.

Bredden i bueskydningen

I forlængelse af de frivillige kræfter der driver værket, 
kommer vi ind omkring bredden i bueskydningen. 

Steen forklarer, ”Klubberne er jo frivillige, og i klub-
berne handler det om bredden. Når der kommer for 
mange opgaver i klubberne, og der bliver stillet større 
og større krav, begynder formændene og klubberne 
at sige fra. Derfor kan breddekonsulenten være med 
til at gøre noget af det arbejde, som klubberne ad fri-
villighedens vej ikke kan gøre mere og ikke kan over-
skue”.

”Kenn (Kenn Romme - breddekonsulent red.) arbej-
der meget, og han sætter mange breddeaktiviteter 
i gang, så han skal nok sørge for at bruge pengene” 
siger Sten højt og kigger over på Kenn, der også er på 
kontoret, mens Steen og jeg taler sammen. 

Hvordan prioriteres budgettet til bredden og 
eliten i Bueskydning Danmark?

”I de kommende år vil der nok blive fokuseret mere på 
bredden end Eliten. Det bliver en fremtidig satsning, 
da Bueskydning Danmark generelt har haft svært ved 
at holde fast i medlemmerne”, ”pudsigt nok, så er med-

lemstallet ikke steget væsentligt” fortsætter Steen, 
”da jeg startede, var der ca. 1700 medlemmer. Det 
svinger lidt og nogle år var der over to tusinde. Men 
der kommer typisk 400 medlemmer til hvert år, og så 
der er en tilsvarende afgang. Det skal vi have ændret 
på. Ungdommen er nok mere zapperkultur i dag”. 

Steen fortæller videre, at Bueskydning Danmark 
generelt har lagt et højt budget, så der var plads til 
de uforudsete udgifter. Men i takt med at flere bred-
deprojekter dukker op i klubberne, bl.a. for at fasthol-
de medlemmerne, vil budgetterne nok fremover blive 
lagt, så den traditionelle buffer ikke er der mere. 

Det er tydligt, at det breddearbejde og de midler 
der lægges heri, i høj grad handler om at fastholde 
de unge på en fornuftig måde, så alle får noget ud af 
midlerne.  

”Kenn er ansat til bl.a. at være med til at fastholde 
bredden”, siger Steen. 

Hvordan har økonomien i forbundet ændret sig 
gennem tiden?

”Budgettet har ændret sig, og er vokset i takt med 
at DIF og ikke mindst Team Danmark er blevet store 
medspillere” Steen fortæller, at da han startede, var 
forbundsbudgettet på ca. 1,5 millioner kroner. ”Nu 
er det vokset til ca. 5 millioner kroner”, ”der kommer 
penge fra DIF, klubberne og Team Danmark. Pengene 
fra Team Danmark er øremærket. Men det er også no-
get af det Team Danmark gør, der gør bueskydningen 
synlig, og det er der også brug for, hvis medlemmerne 
skal til klubberne” fortæller han. 

”Jeg taler ofte med Helle flere gange om ugen for at 
få det til at hænge sammen”. (Heller er blæksprutten 
på Bueskydning Danmarks kontor, og hun har gerne 
indsigt og overblik over det meste af det der foregår, 
også i forhold til økonomien - Red.) 

Hvordan arbejder i med budgetterne?

Sten fortæller, hvordan budgetplanlægningen er en 
længere proces, som går gennem Steen, der laver et 
budget forslag, baseret på de bestyrelsesmøder og 
ønsker der kommer gennem året. Derefter skal forsla-
get rettes til i bestyrelsen, og når det er på plads der, 
skal budgettet godkendes af generalforsamlingen. Så 

Forsættes på side 10
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Helle ved computeren.3
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der er mange nåleøjer, og mange holdninger et bud-
get skal passerer, før det bliver godtaget.  

Økonomien i Bueskydning Danmark er baseret på 
medlemmerne, men Dansk Idrætsforbund DIF, og 
nogle enkelte sponsorer får økonomien til at hænge 
sammen. Team Danmark tilfører også en del, men som 
sagt er de øremærket til recurve damelandsholdet, 
som det er nu. Det er Team Danmark, der udelukken-
de bestemmer, hvem der satsses på i den økonomiske 
bevilling. 

Der er flere, der taler om, at vi betaler for meget 
til landsholdet

”Vi betaler faktisk ikke så meget, som flere af de an-
dre forbund” siger Steen. ”Hvis Team Danmark betaler 
100 kr. betaler Bueskydning Danmark 30 kr., altså 30 
% af Team Danmark tilskuddet. Andre forbund beta-
ler 50%”, ”Pengene skal dog bruges på de satsninger 
Team Danmark giver tilskuddet til, ellers skal vi betale 
pengene tilbage”. 

Som Steen pointerer, er der i et lille forbund som 
Bueskydning Danmark brug for den eksponering, som 
de gode verdensklasse placeringer giver. Det er det, 
der er med til at tiltrække sponsorer og vi mangler 
en hovedsponsor i Bueskydning Danmark. Men der er 
for lidt eksponering, til at de store sponsorere vil lege 
med. 

Der er altid tid til et godt grin

”Satsningen med damelandsholdet, kom på benene 
med Team Danmark for flere år siden”, fortæller Steen, 
”Men efter at Maja blev verdensmester i Tyrkiet, har 
vi på 1½ år fået væsentlig mere omtale i medierne, 
end vi har fået i mange år”, ”det er godt for os alle i 
Bueskydning Danmark. Men det er ikke lykkedes for 
bueskydningen, at få en stor økonomisk sponsor, som 
vi kan trække på endnu”  

Hvor meget er Bueskydning Danmark involveret i 
VM økonomien?

VM 2015 budgettet er på 7 millioner kroner og er 
fuldstændig særskilt fra Bueskydning Danmarks bud-
get, ja, ud over at Helle bogfører billagene i et sepa-
rat regnskab” svarer Steen og fortsætter ”det eneste 
Bueskydning Danmark har af udgifter foreløbig, er 
nogle workshops til VM som Kenn står for, budgettet 
er vist på 20.000 kr. 

Ellers er alt hvad der af økonomi adskilt fra Bue-
skydning Danmark. 

Du stiller ikke op i bestyrelsen igen?

”Jeg havde ikke regnet med at sidde i bestyrelsen i så 
mange år, jeg er gået på pension nu med mit arbejde, 
men jeg har valgt at takke af nu. Næste år bliver jeg 
67 år, og jeg har mange andre ting der skal ordnes”.

”….og som jeg altid har sagt, så er der jo ikke lim på 
min stol, og det har der ikke været i de sidste 10 år” 
”så nu må der være andre, der kan tage over”..  Steen 
slutter med at fortælle, at han godt kunne tænke sig 
at rejse, men mest at det bliver dejligt, at kunne få 
tid til familien og de daglige sysler, og så kunne følge 
bueskydningen udefra. Men først er der et VM der skal 
afsluttes og Steen sidder i VM gruppen, som er den 
ansvarlige gruppe for VM. 

Steen glæder sig til at få afviklet et VM, der ser ud 
til at blive godt, både med hensyn til planlægningen 
der har stået på i flere år, og ikke mindst med skydnin-
gen. De danske skytter har været i træningslejr flere 
gange, og har haft en optimal forberedelse. 

Afslutningsvis

Som medlem af Bueskydning Danmark, sidder jeg og 
tænker på de godt 15 år, jeg selv har været medlem 
af forbundet, uden rigtigt at kende noget til det ma-
skineri der driver værket. Indsigten i dette maskineri, 
som Steen har været en stor del af gennem 25 år, gør 
mig glad og stolt over at kende en del af disse driv-
kræfter. 

Jeg vil sige Steen tak for den store indsats gennem 
mange år.
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Er du, som moderne bueskytte, interesseret i buer og 
bueskydningens historie er denne bog noget for dig. 
Som bueskytte spørger man somme tider sig selv om 
buernes oprindelse, deres formål og hvordan var de 
første buer konstrueret. Bogen, du nu sidder med gi-
ver svar på mange af spørgsmålene. Den er rigt illu-
streret med billeder og tegninger, som både fortæller 
historien fra stenalderen til nyere tid og som også gør 
det nemt at komme i gang som buemager, hvis man 
skulle få lyst til at fabrikere sin egne buer og pile.

Bogen er inddelt i 17 kapitler på i alt 152 sider.
Der er ca. 200 illustrationer og ca. 50 billeder. 

Kapitlerne er følgende:

1. Skriftlige kilder
2. Samtlige illustrationer
3. Arkæologiske fund
4. Fremstilling af bue
5. Gode råd
6. Mål på buer
7. Buestreng
8. Fremstilling af pile
9. Beskyttelsesudstyr
10. Instinktiv bueskydning
11. 10 skyderegler for skydning med langbue
12. Sikkerhedsregler
13. Skjoldskydning
14. Bue og pil brugt i andre sammenhænge
15. ULL – Ribe Langbue Laug
16. Danmarksmesterskaberne i vikingebueskydning
17. Hurtigskydning

Du kan bestille bogen ved 

dole@sydvestjyskemuseer.dk 
eller på tlf.: 7616 3921
Pris pr. stk. 125 kr. 

BOGANMELDELSE AF BODIL ZEBITZ

VIKINGERNES BUE OG PIL

■ Tekst Dan Høj
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Sommerskydning 2015
Sommerskydning er på vej, ligesom foråret er det. 
Der bliver sendt invitationer ud til klubberne inden, 
Sommerskydning begynder. 
Det vil også blive annonceret på 
Bueskydning Danmarks hjemmeside. 
Når invitationen er sendt ud, vil portalen 
sommerskydning.dk også blive åbnet for tilmelding. 

Bueskydning Danmark, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
 Kontaktoplysninger: Telefonnummer 43 26 27 28.  
 Mail: info@bueskydningdanmark.dk

www.bueskydningdanmark.dk
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Det er nu muligt at reparere 3D dyr i stort set alle stør-
relser på en effektiv og holdbar måde.

I samarbejde med Erik Kornbek, DANAGE, har under-
tegnede siden sommeren 2014 arbejdet med forskel-
ligt materiale leveret af især DANAGE.

DANAGE har udviklet et nyt skummateriale (DANA-
GE UP), som slides ned betydeligt langsommere end 
andet kendt materiale! 

DANAGE UP fås i en stor blok (UP Blok) på 585 x 390 
x 146 cm, men også som DOMINO moduler (UP Center 
- støbt med not) på 44 x 44 x 24 cm samt 22 x 22 x 
21 cm. Materialet kan skæres til med en skarp kniv, 
men bedst er det at anvende en elektrisk bajonetsav, 
idet materialet spændes fast i en høvlbænk eller med 

REPARATION AF 3D DYR
skruetvinger, når der saves (hvis man er alene!).

Blokkene med støbt not kunne umiddelbart synes 
at være lidt uhåndterbare, men skærer man for ek-
sempel de fremspringende dele af på oversiden eller 
undersiden, kan noterne ”udfyldes” med de afskårne 
dele og ”limes” fast med Repair Fix eller Magic fix.

En god måde at reparere 3D dyr på, er at udskære 
eller udsave midterstykket af dyret, idet bunden eller 
overstykket af dyret bevares. Det udskårne stykke kan 
(hvis det ikke er for beskadiget) anvendes som ska-
belon ved udskæringen af DANAGE UP materialet. Et 
der tale om et større dyr udskæres DANAGE UP som 
”forstykke” og ”almindeligt” DANAGE PE foam anven-
des som bagstykke (dette foam leveres også i plader 

1

3

2

4

■ Tekst  og foto John Merland
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uden not). Den samlede tykkelse på cirka 40 cm svarer 
til tykkelsen på de fleste større dyr som for eksempel 
en hjort. 

Er dyrets bagside ikke læderet voldsomt, kan dette 
genbruges som bagstykke ved at tilskære det, således, 
at det kommer til at passe sammen med forstykket.

Skytterne instrueres i kun at skyde på forstykket 
repareret med DANAGE UP (jeg maler det øje, der ser 
på skytten, rødt!). Ved en ny reparation er det lettere 
at reparere forstykket endnu engang, når bagsiden af 
dyret er uskadt.

Jeg har anvendt to forskellige ”bindemidler” til at 
fastholde de forskellige dele, som dyret nu består af.

Der findes nogle forskellige kemikalier, man kan 
blande sammen og anvende som reparations-sæt til 
3D dyr. Det materiale, man får ”fremstillet” ved at blan-
de de aktuelle kemikalier kaldes opskummet polyuret-
han. Jeg har anvendt henholdsvis ”Magic Fix fra USA” 

og ”Repair Kit” fra Frankrig. De omtalte blandingssæt 
leveres med i alt 3 liters væske.

Nedenfor følger, hvordan du blander væskerne og 
anvender dem.

Men først til nogle resultater:

En stående hvid ræv er repareret med DANAGE UP og 
Magic Fix. Reparationen fylder lidt mere end lunge-
ringens areal. Efter 1.500 skud med en langbue med 
et træk på 47 pund og træpile, er lungeringen stadig 
intakt. Pilene gennembryder DANAGE UP materialet 
med cirka en tomme (!) de første mange skud, men ef-
ter de omtalte 1.500 skud gennembrydes materialet 
kun med maksimalt 2 tommer! Jeg regner med, at der 
kan skydes 3.000 skud, før end materialet trænger til 
udskiftning, idet lunge- og hjertering ikke mere kan 

Forsættes på side 16
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ses. Dette betyder, at der kan skydes adskillige flere 
skud på det reparerede dyr end på det ”originale” dyr!

En hjort repareret for et halvt års tid siden er indtil 
nu blevet ramt af anslået 2.000 skud med alle slags 
buer og pile. Centerringen (11 points) anes; hjertering 
og lungering ses fint. (Jeg udskærer disse ringe med 
en opvarmet hobbykniv).

Et bæltedyr, der kun er repareret med Repair Kit, 
kan rammes af godt og vel 1.000 skud, før sliddet bli-
ver for stort. Den slags reparationer fordrer, at der an-
vendes end del blandingsmateriale, hvilket jeg ikke vil 
anbefale (for dyrt til at bruge på denne måde).

Magic Fix synes ikke så holdbart som Repair Kit. Det 
sidste materiale synes også at være nemmere at ar-
bejde med. Men det kommer nok an på ens tempera-
ment, hvad man synes er bedst.

Brugsanvisning til Magic Fix og Repair Kit

Nedenstående er den måde, jeg har fundet frem til er 
bedst (for mig). 

Forsat fra side 15
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Reparationerne kan finde sted indendørs eller uden-
dørs.

Du skal sørger for en sikker beskyttelse af huden og 
øjnene - brug altid gummihandsker og beskyttelses-
briller. Ud over dette bør du blande kemikalierne uden-
dørs - alternativt i et større rum med god ventilation 
og åndedrætsværn.

Får du kemikalier på kroppen, skal du sørge for at 
vaske hænder eller andre dele med vand og sæbe. 
Skulle du ved et uheld få kemikalier i øjnene, skal du 
skylle med rindende vand og omgående søge hjælp 
hos læge. 

Husk at opbevare flaskerne på en sådan måde, at 
børn ikke har mulighed for at få fat i dem. 

Flaskerne bør opbevares ved en temperatur mellem 
ca. 10 og 30 gr. C. Det bedste resultat af blandingen 
fås ved en temperatur i området 22 – 30 gr. C. (Jeg får 
udmærkede resultater i en arbejdstemperatur på 17-
18 gr. C.)

Magic Fix og Repair Kit består af to flasker, der hver 

indeholder en væske, der ved sammenblandingen re-
sulterer i, at der bliver fremstillet det ønskede produkt 
(opskummet foam). Væskerne har to forskellige far-
ver: Den ene er lys brun og den anden rødlig. Flasken 
med den lysebrune farve skal inden brug rystes godt 
(for at farvestoffet bliver tilstrækkeligt godt blandet). 
Den anden flaske med den rødlige farve er OK, som 
den er, men det skader ikke, at du også lige ryster den. 
Der leveres i alt 3 flasker.

Jeg anvender et plastickrus (til kaffe), som jeg klip-
per kanten af, idet jeg så bedre kan hælde blandingen 
i den revne eller det hul, der skal udfyldes.

Blandingen skal være 2 dele lysebrun og 1 del af 
den anden flaske (rødlige farve). Du skal først hælde 
de 2 dele lysebrun væske i beholderen – og derefter 1 
del af den anden. I Magic Fix er der også en lille flaske 
med et farvestof, der vil ændre farven af foamen fra 
lys brun til sort (men den bruger jeg aldrig – det er 
lettere af male det reparerede).

Forsættes på side 18
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Mængden af væsken udvider sig 3-4 gange kort tid 
efter, at den er hældt i en revne eller et hul. Derfor 
anvender jeg ikke ret megen væske af gange, idet jeg 
hellere hælder på af flere omgange. 

Kruset fyldes med for eksempel 18 gram af den før-
ste væske og med 9 gram af den anden væske. Væ-
sken røres stille og roligt rundt med en omrørepind, og 
når den bliver håndvarm og en smule træg, er den klar 
til brug. Repair Kit skal omrøres lidt længere tid (cirka 
et par minutter) og kan også hældes på i lidt længere 
tid, før end den bliver så træg og klæbende, at yderli-
gere behandling bør ophøre. Magic Fix har tendens til 
at danne lufthuller i forbindelse med omrøringen og 
hærdningen, hvilket Repair Kit faktisk ikke gør.

Du kan evt. bruge en omrørepind til at fordele blan-
dingen ud i diverse små huller, hvis der er noget til-
bage i kruset, som kan smøres ud/på. Men så skal du 
også være hurtig!

Hvis du evt. har fyldt for meget materiale i hullet, så 
skal du bare lade det være – og efterfølgende skære 
overfladen fri for at opnå en jævn overflade. Skulle du 
komme i den ”modsatte situation”, at hullet ikke bliver 
fyldt op som ønsket, skal du bare (efter de samme ret-
ningslinjer) foretage en ny påfyldning. Med Magic Fix 
tager det cirka 15 minutter for materialet at størkne. 
Med Repair Kit tager det noget længere tid og ifølge 
manualen til dette materiale er hærdningen først gen-
nemført efter 36 timer (!). Dog er det min erfaring, at 
man sagtens kan arbejde med tilskæring nogle timer 
efter påfyldning.

Når der arbejdes med store eller små reparationer, 
kan anbefales, at der inden påhældningen af blandin-
gen er udskåret nogle kiler, som kan presses på plads 
i umiddelbar forbindelse med, at væsken er hældt på. 
Dette betyder, at der spares væske, og at afskåret 
DANAGE UP kan bruges frem for at blive smidt væk!

Når reparationen er fuldendt og lungeringen osv. er 
skåret færdig, skal reparationen males i dyrets farve. 

Forsat fra side 18
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Hertil har jeg indkøbt forskellige farver spraymaling 
samt en grundfarve. Den bedste i den sammenhæng 
er fra BOLTON og er farveløs!

Magic Fix, Repair Kit, DANAGE UP og maling er ikke 
billigt, men skal et nyt dyr købes, vil en reparation 
kunne gøres for mere eller mindre end halvdelen af et 
nyt dyrs pris. 

Priser på DANAGE-materialerne, Magic Fix og Repair 
Kit (som jeg fremover vil foretrække at anvende) kan 
fås ved at kontakte DANAGE.

En reparation tager tid, især når der skal hældes 
en skumblanding i diverse revner eller huller, hvilket 
bedst gøres, når blandingen kan hældes lodret ned i 
revnen/hullet! Men da der er flere revner, som skal fyl-
des, og der skal ventes på, at skummet størkner, kan 
der let gå en del timer fra start til slut. Kan reparatio-
nerne gøres inden døre i forbindelse med andre gøre-
mål, vil jeg anbefale dette.
God fornøjelse.

FOAM TYPER TIL SKYDEMÅTTER. 
Her i Danmark har vi efterhånden kendt til foam 
skydemåtter i rigtig mange år – og det uden at 
tænke ret meget på, hvilken type materiale, der 
består af.

Den mest udbredte foam skydemåtte, der ef-
terhånden har været på markedet i næste 30 år, 
består af foam, der kalde PE Foam - og PE foam 
betyder PolyEthylen foam. Der er dog flere typer 
f. eks. foam med åbne celler – eller foam med luk-
kede celler. Begge typer består af det man kalder 
lav density foam (foam der er relativt let) PE foam. 
Der er også andre forskelle på PE foam, noget foam 
har det, man kalder krydsbundne celler (cross lin-
ked) – og andre typer har så ikke denne struktur, 
der i praksis giver en bedre holdbarhed (kan tage 
flere skud).

Der findes også det man kalder PU foam (Poly-
Urethan foam). Denne type findes kun med åbne 
celler, hvilket giver nogle fordele m.h.t. pileudtræk, 
der vil være noget lettere – set i forhold til PE foam 
(med lukkede celler), men ulempen er, at der re-
lativt let trænger fugt eller vand ind i centrene – 
hvilket ikke ligefrem er ønskeligt.
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De første ATK kurser har været afholdt, og knap 150 
af trænerne i de 25 klubber der har tilmeldt sig ATK 
programmet, er kommet hjem med fornyet inspiration 
og for nogles vedkommende også en god portion ny 
viden. 

Den første uge var Johan Weiss og Niels Dall rundt i 
landet, hvor Johan viste og fortalte. Her blev formidlet 
noget af Johans store viden om recurve teknik. Med en 
fornem billedserie, som Johan venligst havde lånt af 
sin daglige træner i Korea Kim Hyung Tak, fik han på 
en professionel måde, formidlet en meget detaljeret 
og grundig viden, som trænerne sidenhen kan videre-
føre i klubberne. 

Det at differentiere træningen i forhold til alderen, 
blev også berørt, men ikke som det primære, da træ-
nernes tekniske viden skal være på plads først. 

Det viste sig dog, at mange af klubber gerne vil 
have endnu flere redskaber til at kunne skabe forskel-
lige træningsplatforme for forskellige aldersgrupper. 
Det er der ved at blive arbejdet på, med Kenn Romme 
som primusmotor i planlægningen. 

Den anden uge, fik undertegnede lov til at under-
vise i lang- og barbue teknik. Som ugen før var ud-

ATK KURSER
gangspunktet, at formidle teknik som trænerne kun-
ne lade sig inspirere af. Det blev til nogle spændende 
aftner, hvor jeg havde fornøjelsen af, at møde en del 
af de meget kompetente daglige trænere der er rundt 
omkring i landet. 

Der er forskelle i trimning og teknik, når man har 
med lang og barbuer at gøre, i forhold til sigte recur-
vebuen, men meget af den viden som der er indhen-
tet fra recurve skydningen, kan fint overføres til de 
instinktive skytter. 

Der bliver arbejdet meget med nonsight eller in-
stinktiv skydning flere steder, og nogle klubber er ved 
at have stykket et træningskoncept sammen for de 
unge skytter. Nogle af de erfaringer vil jeg beskrive 
mere indgående i næste nummer af Bueskydning. 

Alt i alt, virker det til at ATK programmet er blevet 
velmodtaget, og at der heri er et godt fundament til at 
samle klubberne om en ensartet træning, så vi fælles 
kan løfte træningen og lade os inspirere af hinanden. 

Compund ATK er nu fastlagt til at foregå i uge 19
Herefter er rigtig mange klubber klædt godt på til at 

kunne undervise og træne alle buetyperne. 

■ Tekst Jes Lysgaard
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Niels Dall og Johan Weiss i aktion
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Lundby d. 21. juni 2014

Et vemodigt suk skal lyde her fra undertegnede, der 
siden han var knægt, har været med i, og fulgt dansk 
bueskydning med allerstørste interesse. Jeg har i over 
et halvt sekel været vidne til Dansk Bueskytte For-
bunds vekslende op og nedture, - både resultatmæs-
sigt og organisatorisk. Nu og her deltager også jeg na-
turligvis, med allerstørste glæde i hyldestkoret over 
de danske bueskytters seneste bedrifter. Og her ikke 
mindst kvindernes strålende indsats under VM. – Maja 
Jagers VM triumf vækker beundring.

Når jeg så alligevel, her, i den sidste udgave af dan-
ske bueskytters, gennem et par generationer, faste  
talerør og uundværlige medlemsblad, vil tillade mig 
at blande lidt malurt i bægeret , så er det fordi det 
forekommer mig, at der med den, under stor udbasu-
nering, indvarslede:

NY ÆRA FOR DANSK BUESKYDNING! er smidt nog-
le, i hvert fald for undertegnede, meget kære børn ud 
med badevandet. Her tænker jeg først og fremmest 
på vores fornemme og hæderkronede forbundsskjold, 
det brystmærke der indtil nu, gennem hele Dansk 
Bueskytte Forbunds historie, har fulgt så mange stol-
te danske præstationer. Dette smukke, ÆSTETISK 
FULDENDTE, foruden heraldisk gyldige, brystskjold, 
er af uransaglige grunde blevet vraget, og smidt på 
historiens mødding.

Umoderne? Det er nu blevet erstattet af en rærlig-
hed af et fadt “tidsvarende” og “trendy” logo. En æste-
tisk ubehjælpsomhed, foruden en symbolmæssig 
katastrofe! - mest af alt mindende om en væltet bol-
chebutik. WORLD ARCHERY, – hvad står det egentlig 
for? Et begyndende forretningsimperium, et verdens-
omspændende firma, med afdelinger i de tidligere 
FITA medlemslande? – et forsøg på at (efter)ligne FIT-
NESS WORLD? En pengemaskine først og fremmest, 
med sundhed og velvære som etikette.”

Det skal være sjovt at skyde med bue “?

Hvorfor dog dette narreværk indenfor vor egen æld-
gamle ædle idræt?

HVORFOR ?  Hvis det er tænkt som en del af et stør-
re “moderniseringsprojekt”, kunne man så ikke i WA’s 
ledelse have udvist bare lidt respekt for egen historie 
og egne traditioner? Du skifter ikke bare flag og vå-
ben ud, som har du skidt i bukserne, hver gang der 
kommer en ny “konge”,regering, eller ledelse til, - eller 
en ny generation for den sags skyld! Flag og våben, 
(bo)mærker og emblemer er IDENTITETSSYMBOLER ! 
stoflige og tildannede, for i en materialiseret form at 
vise hen til, omslutte og fastholde, de svært definer-
bare og uhåndgribelige begreber: IDENTITET og TIL-
HØRSFORHOLD. – De er symboler for en stamme, en 
familie, en klub, eller et landshold

– F.eks. et DANSK BUESKYTTE LANDSHOLD! -Et 
LOGO’s betydning derimod, er ofte begrænset til at 
være et mærke, eller en etikette, for blot et firma el-
ler en vare. En REKLAMETINGEST! Disse størrelser har 
ingen identitet, ingen sjæl, intet indre liv; men tegner 
måske nok en kultur, – en FORRETNINGSKULTUR, - el-
ler MARKETINGSKULTUR. Denne være sig nok så syg!

VM 2015 i København står for døren, også jeg ser 
frem til, og glæder mig til at overvære kapskydninger-
ne .Gid det må blive et vellykket og succesfuldt arran-
gement, sportsligt og publikumsmæssigt, såvel som 
organisatorisk. At håbe den sportslige del kan stå mål 
med den fænomenale indsats, der i 1950 blev øvet fra 
dansk side ved sidst afholdte VM i København, vil nok 
være ønsketænkning; – men alligevel, PØJ PØJ!

Slutteligt et fromt ønske om at dansk bueskydning 
til næste år, i 2016, kan fejre sine første 75 år på be-
hørig vis. Forhåbentlig under det gamle genindsatte 
navn: Dansk Bueskytte Forbund, DBSF - med dets til-
hørende, ja uadskillelige, stolte forbundsskjold!

Med sportslig hilsen fra en gammel bueskytte, der 
som purk, dengang i 1950, var med til at klappe de 
sejrrige danske bueskytter ud fra Idrætsparkens grøn-
svær,

LÆSERBREV
■ Tekst Jørgen Tang Holbek - KBL.
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LÆSERBREV
■ Tekst Poul Erik Brønd fra Christiansfeld IF Bueskytter

Jeg har fået et brev fra Poul Erik Brønd (Christiansfeld 
IF Bueskytter), som undrer sig over, at man kan opnå 
bedre point med dårlige skud, end med gode skud, når 
man som compoundskytte skal ramme i den inderste 
lille cirkel på et indendørs ansigt. 

Jeg bringer Poul Eriks undren her:
Jeg kunne godt tænke mig, hvis vores blad så på det 

underlige, at compoundskytter skyder på et ansigt in-
dendørs, hvor der er en 9’er der er væsentlig større 
end de andre ringe. Dette bevirker, at det næsten er 
umuligt, at skyde en pil der resulterer i et point, der er 
dårligere end en 9’er. Dette er en ulempe for både den 
gode skytte og den knap så gode skytte. Hvis man 
skyder gode serier, giver det et dårligere resultat, end 
hvis man er heldig med en dårlig serie. 

Som eksempel kan jeg nævne at jeg i Holstebro 
havde 2 pile, der ikke havde fat i recurve 10’eren re-
sten sad “klistret” op af 10’eren det gav 574 point. 
I Vejle havde jeg til gengæld en dårlig dag, hvor jeg 
havde ca. 10-15 pile der sad ude ved 8-9’er stregen, 
og alligevel skød jeg flere point 575.

Billede viser, at skytten der har “skudt” på øverste 
ansigt er en væsentlig bedre skytte, end skytten der 
har skudt på ansigt nr. 2, men alligevel er det skytte 
nr. 2 der har flest point.

 Ved godt det ikke er lille Bueskydning Danmark der 
bestemmer over de regler, men nogen må jo starte 
diskussionen.

Compound skiver 
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LOVHJØRNET
Der er kommet en del nye bylaws, som træder i 
kraft d. 1. april i år. 

Jeg er som andre faldet over nogle af de nye regler der 
kommer til at berøre 3D skytterne. Da det ikke er en 
fyldestgørende gennemgang af nye bylaws, henviser 
jeg til, at man nærlæser de bylaws, som er relevante 
for den type skydning, man dyrker på 
www.worldarchery.org

Jeg har frit oversat nogle af de bylaws som kan have 
interesse. 

Pilehylden på Instinktiv buen
Book 4, Chapter 22, Article 22.5.3

Pilehylden på instinktivbuen, må være dækket af et 
hvilket som helst materiale.  Materialet må være 3 mil-
limeter tykt, målt fra den lodrette side af pilehylden 
og materialet må ikke være højere end én centimeter 
over pilen, når pilen ligger på pilehylden. Der må bru-
ges en standard plastik pilehylde, der klæbes på buen. 

Langbuen
Book 4, Chapter 22, Article 22.5.1

En langbue skal henholde sig til den traditionelle 
langbue form, eller den traditionelle form på en Ame-
rikansk fladbue. Strengen må kun berøre strengkær-
ven, når buen er opstrenget. 

Langbuen må være todelt som take-down bue, med to 
lige lange dele. Buen må være lavet af et hvilket som 
helst materiale. Der er ingen restriktioner på faconen 
på området, hvor man griber om håndtaget.  Buen må 
være centershot. Buen må ikke have fremspring, sig-
temærker, pletter, eller laminerede stykker (undtaget 
på området ved pilehylden (buevinduet), som kan bli-
ve brugt som sigtemærker. 

Det vil sige, at de tredelte hybrid langbuer ikke er til-
ladte mere. 

Camouflage

Jeg har klippet i et indlæg fra lovudvalget vedrørende 
camouflage. 

Der er nye Bylaws fra WA, der træder i kraft 1. januar 
2016, hvor man har præciseret, at camouflage møn-
stret tøj ikke er tilladt. Dette ikke noget nyt, blot en 
præcisering af den eksisterende lov.
http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/
Rules/Bylaws/2014/Bk3_Art.11.3.3_Art.20.1.1_
Bk4_Art.33.1.pdf

Det nye for WA’s vedkommende er, at camouflage-
mønster heller ikke er tilladt på udstyr – dvs. bue, pile 
mm.

Da denne regel (udstyr) ikke har større sikkerheds-
mæssig betydning, har bestyrelsen besluttet at give 
en dispensation indtil 1/7 2017. Herefter vil den blive 
implementeret i lovene. Reglen vil blive forsøgt æn-
dret i WA regi.

Skytter der skyder internationalt skal dog være op-
mærksom på den, da camouflage mønster på bue/pile 
ikke er tilladt her (både skive og felt/3D), og andre lan-
de, hvor man ønsker at skyde, kan have indført reglen. 
Norge bl.a vil følge WA.

Afstande til 3D dyr

Fra 1. april 2015 må 3D målene stilles op på vilkårlige 
afstande uafhængig af den kategori det tidligere til-
hørte (Book 2, Chapter 9, Article 9.1.1.7.3)

Fra rød skydepæl må alle grupper af 3D mål placeres 
mellem 10 meter og 45 meter. 

Fra blå skydepæl må alle grupper af 3D mål placeres 
mellem 5 meter og 30 meter. Dyrene er fortsat ind-
delt i kategorier, men kategorierne skal nu bruges, til 
at sikre variation til stævnerne, således at 4–8 dyr fra 
hver kategori skal figurerer som mål til et stævne.

■ Tekst  Jes  Lysgaard

SIDE 24 BUESKYDNING // MARTS // 2015 

http://www.worldarchery.org
http://http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/Rules/Bylaws/2014/Bk3_Art.11.3.3_Art.20.1.1_Bk4_Art.33.1.pdf
http://http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/Rules/Bylaws/2014/Bk3_Art.11.3.3_Art.20.1.1_Bk4_Art.33.1.pdf
http://http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/Rules/Bylaws/2014/Bk3_Art.11.3.3_Art.20.1.1_Bk4_Art.33.1.pdf


 
Gimli-store.dk

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk 
Åbningstider: Onsdag kl. 17-20 og efter aftale (Indkørsel fra Ormslevvej 269).
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bueopspænder - compoundbuer - nocker - træningsbånd - 
peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv.

 

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

Bueskydning Danmark | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | T: 43 26 27 28 | info@bueskydningdanmark.dk
www.bueskydningdanmark.dk

http://www.granbyfoam.dk
http://www.bueskydningdanmark.dk
http://www.gimli-store.dk/


KURSER
ATK BUE kurser
Det næste step i implementeringsplanen for ATK er på plads. Her er tale 
om et kursus, 3 steder i landet, som behandler de generelle områder af 
aldersrelateret træning i bueskydning. Kurserne afvikles allerede den 
4, 5 og 7. marts 2015, så her er tilmeldingsfristen ikke helt så lang som 
normalt er gældende for kurser.
Kurserne for ATK BUE compound er nu fastlagt. De afvikles i samme stil 
som kurserne med fokus på recurve og Bar/langbue, med en kursusrække 
på 5 kurser, rundet om i landet. Dette sker i uge 19, og invitationen til 
kurset er lige på trapperne.

TRÆNERKURSUS
Bueskydning Danmarks nye trænerkursus, 1-2-Træner Bueskydning udbydes i løbet af marts 2015 i samarbej-
de med Aarhus Bueskyttelaug. Kurserne er ved at blive fastlagt, og så snart detaljerne er på plads, vil kursu-
sinvitationen blive udsendt. Du kan desuden læse lidt mere om Bueskydning Danmarks nye træneruddannelse 
under siden Uddannelse.

KURSUS FOR LEDERE
Bueskydning Danmark har i samarbejde med 4 andre specialforbund udbudt kurser for klubbens kasserer. 
Kurset omhandler de opgaver som ligger hos kasseren og giver input til hvordan opgave løses, og relationer 
skabes. Kurset afvikles 2 steder i landet den 20. og 22. april 2015.

I 2014 afvikledes Bueskydning Danmark kurset “Lær at afvikle et stævne med IANSEO” i Århus med rigtig 
god tilslutning. Nu er turen kommer til Øst-Danmark, og kurset tilbydes nu i samarbejde med TIK Bueskytter 
den 16. maj 2015. Dagen efter kurset kan man teste sin nye viden ved at deltage i afviklingen af Maj Cup 
2015, også hos TIK.

Se desuden kursusopdateringerne på bueskydningdanmark.dk under 
klubservice og kursusplan.
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER
Næste nummer af Bueskydning udkommer i marts

og deadline til indlæg og artikler er 10. marts 2015

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

Næste nummer af bueskydning

Læs bl.a. om: 

•	 Opdatering på vinterens indendørsstævner
•	 Nonsight i Hillerød
•	 Breddearbejdet sat i perspektiv interview med Kenn Romme
•	 Outdoor messe 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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