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Så står vi på tærsklen til sommersæsonen.  Senior DM var et af 
de sidste indendørsstævner, og ungdoms DM er lige på trapper-
ne. For mange betyder sæsonskiftet, at indendørslokalerne bli-
ver skiftet ud med udendørsbanerne. Længere afstande og nye 
stævner venter. De af 3D skytterne som følger skiveskytterne, 
rykker også ud, i skrivende stund er første udtagelsesstævne i 
Dyrehaven blevet afviklet, og for skiveskytterne står udtagel-
serne til VM i København også for døren. Vi nærmer os VM, og 
dermed et spændende kapitel i Bueskydning Danmarks historie 
og som et nyt tiltag på Facebook, blogger Allan Grønkær om 
forberedelserne til VM. Den første blog kan du se andetsteds 
her i bladet. 

Mange er efterhånden blevet opmærksomme på, at vi i Bue-
skydning Danmark, som mange andre forbund, har en stor gen-
nemstrømning af medlemmer. I interviewet med udviklingskon-
sulent Kenn Romme Larsen kommer han bl.a. med nogle bud på, 
hvad man i klubberne kan gøre for at holde fast i medlemmerne. 

Michael Sigil har skrevet et indlæg om Danmarks bedste bue-
klub i forbindelse med senior DM, som netop er blevet afviklet, 
og det er netop den ånd, der her beskrives, som holder medlem-
merne i klubberne.  

Jeg vil, med Fred Bears ord, ønske alle en god udendørssæson.

“The more you practice, the luckier you get”

Jes Lysgaard, Redaktør

LEDER

BUESKYDNING // APRIL // 2015 SIDE 5



Interview med Bueskydning Danmarks udviklingskon-
sulent Kenn Romme Larsen 

Jeg har talt med Bueskydning Danmarks udviklings 
konsulent Kenn Romme Larsen om udvikling, bredde-
aktiviteter og om de tanker han gør sig, i forhold til at 
støtte op om klubbernes udvikling, og ikke mindst en 
snak om fastholdelse af medlemmerne.  Det blev lang 
en interessant snak, som bredte sig over de konkrete 
tiltag, til drømme om fremtiden for klubbernes arbej-
de i Bueskydning Danmark. 

Til en start vil jeg korrekse mig selv, da jeg gennem 
det sidste år, har kaldt Kenn for breddekonsulent, men 
han er altså ansat som udviklingskonsulent, og har til 
opgave at udvikle og nytænke klubbernes tilgang til 
både bredden og noget af det elitearbejde som klub-
berne arbejder med. Desuden har han også en finger 
med i spillet, når der skal laves storsamlinger. 

Som Steen Jørgensen, Bueskydning Danmarks øko-
nomiansvarlige, udtalte i forrige nummer af Bueskyd-
ning, så er forbundet mere komplekst end det tidligere 
har været. Det indebærer ofte, at meget af det frivil-
lige arbejde der foregår i klubberne, bliver løftet af 
nogle få af Tordenskjolds soldater. Desto mere arbej-
de der bliver læsset på klubberne, desto oftere bliver 
der sagt fra. Derfor er en af Kenn´s fornemmeste op-
gaver, at agere sparring for klubberne, så de ideer og 
mangfoldige initiativer der er i klubberne, ikke ligger 
stille og dør en langsom død. 

Baggrund

Kenn fortæller, at han er autodidakt ud i konsulentrol-
len. Men erfaringen kommer fra en lang erfaring både 

som professionel og frivillig i bl.a. Floorball og Bad-
minton forbundet, og ikke mindst som assistent træ-
ner for U 19 fodboldlandsholdet.   

Kenn er administrativ uddannet, og har som nævnt 
en del foreningserfaring fra de tre nævnte forbund. 
Floorball forbundet har Kenn været med til at starte 
op, hvor han efterfølgende var ansat som administra-
tiv medarbejder, og senere som sportschef og udvik-
lingskonsulent. 

”I forhold til den rolle jeg har i Bueskydning Dan-
mark, har det været en sund og lærerrig udviklings-
proces, at være i de forskellige forbund gennem de 
sidste 15 år” siger Kenn. 

Han har arbejdet som professionel i Floorballfor-
bundet i godt 10 år. ”Det giver en erfaring og en stor 
forståelse for hvad det er, der rør sig i de forskellige 
klubber. De relative små forbund, som bl.a. Floorball 
forbundet og Bueskydning Danmark er, ligner hin-
anden meget, i forhold til de udfordringer klubberne 
står med”. Kenn fortsætter, ”for selv at være klædt på, 
så jeg kan følge med udviklingen, deltager jeg nogle 
gange om året i forskellige kurser, som kan løfte mit 
arbejde med klubberne i Bueskydning Danmark”. 

Kenn søgte forrige år jobbet som Udviklingskonsu-
lent, efter at have hørt at Bueskydning Danmark søg-
te en sådan. Han mener, at det var sundt for ham at 
træde ud af det kendte og trygge miljø Floorball for-
bundet udgjorde. 

Mens vi taler sammen, går det rigtigt op for mig, at 
Kenn har en meget stor viden, om det felt han bestri-
der i Bueskydning Danmark. Egentlig havde jeg ikke 

UDVIKLING OG 
BREDDEAKTIVITETER

■ Tekst  Jes  Lysgaard
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som sådan tænkt over hvilken baggrund og erfaring 
Kenn havde, for at lave det han gør. Men jeg kan høre 
på ham, at bueskydningen er ved at komme ind un-
der huden på ham, og som medlem af Bueskydning 
Danmark, er det en god følelse at mærke, at Kenn er 
begyndt at brænde med den samme flamme, som de 
fleste af os andre gør for sporten. 

Jeg har jo inviteret Kenn til snakken her, for bl.a. at 
høre lidt om det arbejde som der er sat i gang i det for-
gangne år, både i forhold til breddearbejdet, men også 
i forhold til tanker Kenn gør sig, når vi taler udvikling 
og fremtiden. 

Der har jo været en del snak om store gennem-
strømning af medlemmer i Bueskydning Danmark, 
hvad tænker du om at fastholde medlemmerne og 
mindske det flow?

”Jeg tror, at vi har et træningsmiljø, der ikke fasthol-
der, fordi man blandt andet er overladt meget til sig 
selv, og man skaber ikke denne her RUS fornemmel-
se”, ”RUS er et koncept, som man bruger, når man ser 
på, hvordan et foreningsmiljø fungerer. Det står for, 
Relation, Udvikling og Sjov” ”Man skal kunne identifi-
cere sig, med det man gør og have det sjovt og føle, at 
man er en del af sammenhængen”, supplerer Kenn og 
fortsætter. ”Der er mange uddannede og dygtige træ-
nere i klubberne, men trænerfunktionen i bueskyd-
ning, er mere som en coach. Man påtager sig ikke den 
traditionelle træner rolle, og noget af det miljø som 
fastholder, får man ikke gennem coach rollen, det tror 
jeg er en af delene”

Kenn forklarer, at den relationelle del ofte kommer 
til at mangle, når vi udelukkende, eller næsten kun ar-

bejder som coach i trænerrollen. Coachen går lidt til 
og fra, hjælper og retter skytten til, når det er nød-
vendigt. Men man er som skytte meget overladt til sig 
selv og erfaringerne viser, at en af de bærende fakto-
rer i at fastholde medlemmer, er, når de skaber gode 
relationer til hinanden. Det sker heldigvis også mange 
steder. Men som nybegynder, er det meget vigtigt, at 
man oplever at være en del af noget, og være sammen 
med andre om det. Og ikke mindst den sidste del af 
RUS konceptet, altså det at ha det sjovt. Det er, for 
de fleste nybegyndere, ikke sjovt at stå alene med en 
bue, hvis relationen og det sjove er væk. Det sjove op-
står nemlig ofte i relationen.  Det er bl.a. noget af det, 
der i øjeblikket bliver arbejdet på.

Nye tiltag

”Noget af det, jeg sammen med flere klubber, arbejder 
på at få skabt, så træningen opfylder de kriterier som 
gør at medlemmerne holder fast, både på grund af 
bueskydningen, men også fordi miljøet om træningen 
og i klubben skal være et socialt og sjovt sted at være, 
er blandt andet ATK og færdige træningsmoduler”

”ATK er en del af de nye tiltag, her handler det om at 
klæde nogle mennesker på, så trænerne kan udvikle 
skytterne teknisk. Det er også en vigtig del af fasthol-
delsen, at man udvikler sig. Det handler også om, at 
fastholde dem der gerne vil lære”. 

Kenn forklarer videre i forhold til ATK. ”Den alders re-
laterede del er måske misforstået, da dette er en tek-
nisk viden, som trænerene skal have. Det er ikke alders-
relaterede som menneske alder men som skyttealder. 
Dernæst, kan man se på hvordan den fysiologiske ud-

Forsat fra side 7
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vikling er. Det er det, vi skal tage fat på nu, som næste 
step. Det handler også meget om, hvordan er træningen 
sat sammen, så det fanger skytterne og de løfter sig. 
Her handler det også om en pædagogisk retning, som 
klubberne må forholde sig bevidst og aktivt til”.

Træningsmoduler 

Den udvikling der er ved at blive arbejdet på, fra Ken-
n´s side i samarbejde med flere klubber og trænere, 
handler om at skræddersy en række træningsmoduler, 
så trænerene kan tage disser moduler og sætte træ-
ning i gang efter denne skabelon. 

”trænerne er frivillige, og har ikke altid tid og over-
skud til at sidde og forberede træningen hjemmefra, 
og så bliver det hurtigt til coaching, men med en map-
pe med en række færdigemoduler i, kan man tage 
udgangspunkt i disse beskrevne moduler, og så rette 
dem til som det passer til skytterne og klubbens ak-
tiviteter, uanset buetype og om man skyder på skive 
eller 3D dyr”, ”Det vil sikkert give en del trænere flere 
værktøjer, som blandt andet også vil støtte op om at 
skabe et anderledes træningsmiljø” 

Det er primært trænerne i de klubber, som er med i 
projektet om træningsmodulerne, der laver og sætter 
modulerne sammen, hvor Kenn blot er på som konsu-
lent og er ham bolden spilles op ad. 

Projektet lyder spændende, i forhold til at se på den 
træningspraksis man, mange steder, gennem mange 
år har praktiseret.

ATK

”Men for at vende tilbage til ATK delen, så bliver ATK 

fremadrettet i den rene del inkorporeret i trænerud-
dannelsen. Det vi gør lige nu, med den rene ATK ud-
dannelse er i sig selv et værktøj, som gør, at vi rundt 
om i de klubber, der har været med til at lave en ud-
viklingsaftale, kan arbejde med klubberne om målsæt-
ninger og udvikling” siger Kenn. ”Helt basalt giver det 
ikke mening, at man som træner gerne vil arbejde med 
ATK og ens forening ikke vil. Derfor har der desværre 
været nogle trænere, der ikke kunne deltage på kur-
serne, fordi klubberne som opstart ikke havde over-
skud eller lyst til at indgå i en mere målrettet udvik-
lingsaftale, hvor ATK var en del af det.  Det var for at 
lave et helhedsorienteret forløb hvor hele klubben var 
med, og så skal det både være trænere og klubledere, 
altså hele klubben der er med” 

”Men når du fremover tager et træner kursus, vil 
ATK være med i elementer, og så kommer den anden 
del med træningsmodulerne med ved siden af”. 

Jeg kan mærke på snakken, at vi her er inde på et af 
Kenn´s store arbejdsopgaver og interessefelter. Han 
fortsætter: 

”Så tanken har været at involvere hele klubben i for-
løbet. Så foreningerne har været nødt til, at sætte sig 
ned og se på hvor de gerne vil hen. Har de brug for 
flere trænere? flere unge? har de brug for flere faci-
liteter? eller andet. Så skal foreningen sætte sig ned 
og se på hvor er de i dag og hvor de vil hen. Det er 
ikke et krav fra forbundet, om hvilke målsætninger der 
skal sættes op. Det er et ønske, som foreningerne selv 
sætter op, i forhold til deres ønsker om klubbens frem-
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tid. Nogle foreninger er gået i dybden og blandt andet 
set på rekrutteringsdelen og træningsmiljøet, og sat 
sig målsætninger i den retning. Jeg hjælper så klub-
berne med handlingsplaner, og her er det min opgave, 
at være med til at stille spørgsmål til det klubberne 
har valgt at arbejde med”. 

Hvordan skal der så følges op på ATK delen og de 
udviklingsaftaler som klubberne har lavet? 

Kenn smiler, inden han svarer på mit spørgsmål: 
”Udgangspunktet er de mål som foreningen har sat 
sig. Jeg laver midtvejssamtaler med klubberne, hvor 
vi kigger på hvor de er henne i forhold til målsætnin-
gerne. Så går jeg tilbage og ser på, om der er noget, 
jeg skal eftertilbyde. Det kunne være manglende træ-
ning inden for en specifik buetype, eller andet som vil 
kunne hjælpe klubben til at nå sine mål”. Kenn tager 
en tår vand og fortsætter. ”Efter et år, så samles der 
op på, om de har nået, det de ville. Jeg tror, at det bli-
ver mere målbart, når der er enighed i foreningen, om 
hvor man skal hen og der kommer aftaler på skrift. Så 
man som medlem og frivillig i en forening, får lettere 
ved, at forholde sig til hvor klubben vil hen og hvordan 
det frivillige arbejde skal laves”. 

Kræver det ikke ekstra ressourcer når man arbejder 
sådan?

”Ikke nødvendigvis, det kommer an på de mål man 
sætter sig, det går nogle gange op for foreningerne at 
deres mål og ressourcer ikke har hængt sammen. Det 
handler om at anskue sin egen forening fra helikopter 
perspektiv”. 

Fastholdelse af medlemmer

Vi vender tilbage til at tale om fastholdelse, og Kenn 

Forsat fra side 9

forklarer, at tanken med bl.a. udviklingsaftalerne og 
ATK delen giver klubberne mulighed for, at se på hvad 
hver enkelt klub gør for at holde på medlemmerne og 
hvad de gør for at arbejde med deres udvikling. Den 
viden der kommer frem qua disse forløb, er unik for 
hver enkelt klub, og skal gerne forankres i de enkel-
te klubber, så det kan bruges til at udvikle klubber-
ne. Men der kommer også nogle gennemgående lin-
jer, som gør sig gældende for mange af Bueskydning 
Danmarks klubber. Det er disse linjer Kenn, som udvik-
lingskonsulent, skal samle op på, så vi i forbundet bli-
ver klogere på, hvad der skal arbejdes med i klubber-
ne, for at fastholde medlemmerne og skabe det gode 
foreningsmiljø”. 

”Det specielle er ved bueskydning er at mange ”fa-
milier” er samlet under samme tag. Og alle skal have 
det til at hænge sammen og få de fælles interesse-
felter samlet. Her ligger der et stort stykke arbejde i 
mange klubber”

Klubkulturen

”Det er farligt”, som Kenn siger, ”at begynde at ændre 
på det kulturelle i klubberne, det er jo det der gør klub-
berne unikke. Men hvis en klub har et ønske om foran-
dring, er det min opgave at støtte og facililter dette. 
Så klubben når i mål med dette”. 

”Stilstand ikke så sundt for et foreningsliv. Historisk 
set er et foreningsliv sådan, at udviklingen er meget 
stor i starten, og hvis det flader ud, er der risiko for 
at foreningen dør. Foreningerne er ofte stærkt per-
sonbårne, så hvis man kan skabe en kultur, hvor klub-
berne er mere organisatorisk stærke, vil foreningerne 
lettere opleve, at flere kan komme til at løfte i forenin-
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gen. Det kan være farligt at lade klubberne være per-
sonbårne”. 

Hvis du skal sige noget til klubberne her til slut, 
hvad skal det så være?

”Så jeg vil gerne opfordre klubberne til at se på den 
del, hvor kulturen og værdierne kommer op og ven-
de, så man kan forventningsafstemme, både internt i 
klubben, men også i forhold til medlemmer og foræl-
dre. Hvis ens forventninger, til den klub man er med 
i, er forkerte, så vil man hurtigt blive ærgerlig over at 
være i klubben”

Kenn Slutter med at fortælle, at klubberne er vel-
komne til at bruge ham som støtte og sparingspartner 
i de projekter, som de måtte kaste sig ud i. Det eneste 
det kræver, er, at de kontakter Kenn via forbundskon-
toret eller mailen til forbundet. Kenn´s fornemmeste 
opgave er at hjælpe klubberne med at udvikle sig og 
yde den professionelle støtte, som der måtte være 
brug for, stort som småt. Ofte holder klubberne sig 
tilbage, da de ikke endnu ved hvad en udviklingskon-
sulent står for.  

Så opfordringen herfra er, at bruge Kenn så meget 
som muligt så projekterne rundtomkring kan få vind i 
sejlene. 
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Fredag d. 6. februar 2015 åbnede Aalborg Kongres 
og Kultur Center dørene for tre dages natur, jagt og 
sportsfiskeri messe, Outdoor 2015. Danmarks Jæger-
forbund havde igen i år spurgt Nordjyske Buejægere 
om de ville deltage med en skydestand ved messen 
og repræsentere buejagten for de besøgende. Nord-
jyske Buejægere takkede ja og fik ydermere hjælp 
af Randers Buejægere og David og jeg fra Midtjyske 
Buejægere. 

Det blev til 3 dage med hektisk aktivitet i form af 
en masse nysgerrige buejagtinteresserede, der både 
havde lyst til at prøve at skyde med compoundbue 
og langbue, men havde også mange gode spørgsmål 
vedr. buejagt.

For at hjælpe med at udbrede kendskabet til bue-
skydning og buejagt blev David og jeg inviteret op på 
scenen til et lille interview.

I alt gæstede 10.255 besøgende Outdoor 2015 og 
til tider føltes det som om de fleste af disse gæster 
kiggede forbi buejagtstanden. Stemme og bentøj bli-
ver godt slidte efter en weekend som denne, men 
selvfølgelig vil vi gerne gøre det igen en anden gang. 
For udover at være tre dage med hårdt arbejde, hand-
ler det også om at få skabt opmærksomhed omkring 
det vi alle brænder for, nemlig bueskydning.

OUTDOOR
2015

■ Tekst  Louise Hauge, Nørre Snede Bueskyttelaug 
 Foto  Fini Ryming

En ny compoundskytte1

1

Forsættes på side 14
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Fra venstre: John from fra Danage, artiklens forfatter Lou-

ise Hauge (og en lille ny bueskytte der stadig er gemt lidt 

af vejen), Jens Peter der interviewer, og David Hauge til 

højre. På scenen til messen til interview om bueskydning

Jørgen Haller instruerer en af de mange børn

3

2

2

Forsat fra side 13
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Buejægerlir4

3

4

BUESKYDNING // APRIL // 2015 SIDE 15



■ Tekst  Jes  Lysgaard // Foto  Carsten Dam-Hansen

DM I INDENDØRS

1

2
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Der blev skudt godt i alle klasser og et stort tillykke 
fra redaktionen til alle de nye Senior Danmarksmestre. 

Senior Danmarksmestrene i indendørs skiveskyd-
ning er oplistet herunder. 

Herre senior Recurve 
Johnatan Ipsen,  Køge bueskyttelaug

Dame senior recurve 
Natasha Bech,  Bueskyttelauget Viking Esbjerg

Herre Master recurve 
Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug

Dame master Recurve 
Inger Andersen, Middelfart Bueskyttelaug

Herre Senior Compound 
Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug

Dame Senior Compound 
Tanja Amdi, TIK Bueskydning – Tåstrup

Herre Master Compound 
Erik P. Nielsen, Nørre Snede Bueskyttelaug

Dame Master Compound 
Hanne Christensen, Glostrup Bueskyttelaug

Herre Senior Barbue 
Torben Cramer, Lyngby Bueskyttelaug

Dame Senior Barbue 
Christina Mess, Vordingborg Bueskyttelaug

Herre Senior Langbue 
Christian Jørgensen, Christianfeld IF Bueskytter

Dame Senior Langbue 
Berit Friis Poulsen, Præstø Bueskyttelaug, Gøngen

Herre Master Langbue 
Frank Torndal, Randers Bueskyttelaug

Gode venner, Carin Erikson og Tanja Skudstrup

Hjælperstaben til DM

Margit Eero og Jane Sigil 

Optælling 

1

2

3

4

4

3
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Skiverne er klar til DM

Bag om kameraet

Jeanette Riis fra Aarhus Bueskyttelaug.

Medaljerne venter

Brødrene Ipsen fra Køge 

5

6

78

6

7

8

9
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Når der er nogen, der kommer med sådan en påstand, 
skal man være mistænkelig.

Den risiko løber vi gerne, fordi vi faktisk mener, at vi 
har noget at have det i. Men man kan være den bedste 
klub, målt efter mange forskellige målstokke.

Det er ikke, derfor vi er Danmarks bedste bueklub. 
Vi er Danmarks bedste klub, fordi det er det vores 
medlemmer synes. I vores klub lægger vi meget vægt 
på det sociale og på at alle trives og vi gør det med en 
BUE som omdrejningspunkt.  

Det handler selvfølgelig også om, at vinde de stæv-
ner vi deltager i, men det handler lige så meget om 
hold og klub ånd, om indstilling, kammeratskab og per-
sonlig udvikling.

Alle disse ting, sætter vi fokus på til hver eneste 
træning, hvert eneste stævne, hver eneste gang vi 
kommer sammen, og det kan mærkes. Alle medlem-
mer i klubben er ambassadører og derfor er vi Dan-
marks bedste Bueklub, om ikke at sige verdens bed-
ste. Det siger vores medlemmer i hvert tilfælde. Alle 
er velkomne til at få en ordentlig smagsprøve - og til 
mærke efter, om du synes det samme.

Efter en herlig vintersæson stod DM for seniorer i 
Taastrup for døren og alle klubbens tilmeldte skytte 
trænede ihærdigt for at få teknikkerne pudset af til 
mesterskabet. Vi deltog med glæde, grin, sjov, spas 
og ikke mindst alvor, hvilket gjorde at vi alle endnu 
engang, med stolthed i stemmerne, kunne sige, at det 
skal være sjovt at skyde med bue.

Klubben deltog med 5 langbue skytter, en Recurve 
skytte og 3 compound skytter, så det var en broget 

flok af nonsigt skytter og tilsvarende sigteskytter. 
Vores langbue damer leverede en super flot indsats 
og tog første, anden og 4. pladsen, herunder kan i se 
indlæg fra Berit Poulsen og Sif Babar.

Teksten herunder er taget fra Berits profil på 3D Ar-
chery. 

Jeg startede til bueskydning i Gøngen i februar 
2014. Inden da havde jeg været med som tilskuer til 
et indendørs 3D stævne, hvor en rigtig god ven in-
troducerede mig til denne spændende sportsgren og 
til en masse dejlige mennesker. Det var fascinerende 
at se og høre dem gå at hygge sig og grine sammen, 
samtidig med at det var tydeligt at se deres dybe kon-
centration – det hele skete i en konstant vekselvirk-
ning mellem det ene og det andet. Jeg var solgt.

 
Taget fra Sif profil på 3D Archery.

Jeg startede til bueskydning i februar 2013. Jeg gik 
til badminton flere gange om ugen, men pga. flere og 
flere lektier på HTX, søgte jeg en ny sportsgren, hvor 
mit hold ikke var lige så afhængig af mig. Jeg fik et tip 
af en klassekammerat, hvilket førte til medlemskabet 
i klubben.

Jeg har altid fundet bueskydning sjovt, så det tog 
ikke lang tid at konkludere, at det også lige var en 
sport for mig. Samtidig er skydningen også en sports-
gren, hvor vigtigheden af et velreguleret blodsukker 
kommer til udtryk – jeg har haft diabetes, siden jeg 
fyldte 2 år.

GØNGEN BUEKLUB 
DANMARKS 
BEDSTE BUEKLUB

■ Tekst  Michael Sigil, Præstø Bueskyttelaug Gøngen   //  Foto: Carsten Dam-Hansen
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Sif Babar og Berit Friis Poulsen 
(Berit blev Danmarksmester) to Falco skytter fra Gøngen

1
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WORLD 
ARCHERY 
CHAMPIONSHIPS
26 July – 2 August 2015
COPENHAGEN - DENMARK

Finals: 1-2 August 
Christiansborg Palace
archerycopenhagen.com
facebook.com/archery2015
#archerycopenhagen

Photo: Das Büro for team
 Danm

ark
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DM indendørs for seniorer afsluttede deres inden-
dørssæson, og sigtet er nu sat på udendørs opgaver. 
For mange er målet VM i København om fire måneder. 
Sportschef Allan B. Grønkjær har lavet en blog på Fa-
cebook, hvor han skriver om dette mål:

“Det er spændende og et privilegium at være med til 
bygge op til dette års VM. Jeg har to gange tidligere – 
VM 2011 i Italien og VM 2013 i Tyrkiet – været med til 
at forberede det danske landshold. VM er noget helt 
særligt.

For recurve er det OL-kvalifikation, og alle deltagen-
de nationer har et enormt fokus på, at forarbejdet, de 
hundredevis timers træning og planlægning skal give 
dem succes på de pile, der tæller mere end på noget 
andet tidspunkt i de fire år, der er gået siden sidste 
OL-kvalifikation. For flere lande har OL-kvalifikationen 
så stor betydning, at en VM-medalje kun er 2. prioritet. 

For compound er det en mulighed for at kæmpe mod 
det stærkest mulige felt og markere sig som verdens 
bedste. Konkurrencen er benhård, og hvert pointtab 
kan være afgørende. De danske skytter har gennem 
flere år vist, at de står stærkt i det internationale felt. 
Det bliver meget interessant at se, hvem de stærkeste 
konkurrenter er i denne sæson.”

Du kan læse hele bloggen her:

https://www.facebook.com/pages/Sportschef-Allan-
B-Grønkjær/300804306633958

BLOG OM 
LANDSHOLD OG 
VM PÅ FACEBOOK
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Fra JM i Varde 2015. Her er det medaljetagerne i Dame 
Mikro Recurve klassen, to glade piger. Emma Frerks på 
1. pladsen og Akasie Olsson på 2. pladsen.  

Så er indendørsstævnerne slut og senior indendørs 
DM færdigt, og afslutter som sådan en ret flot sæson 
for de fleste skytter. Der har været afholdt mange 
stævner både i skiveskydning og i 3D, så vidt jeg kan 
tælle mig til 19 nationale stævner over vintersæso-
nen. En del skytter har desuden været udenlands til 
worldcup og grandprix skydninger og andre events, 
hvor Danmark gør det rigtigt godt.

Der har været meget stor opbakning til indendørs-
stævnerne. Selvom mange af stævnerne er lange, 
og at det kræver et stort opbud af udholdenhed og 
koncentration, er jeg er imponeret - især over de unge 
skytter og de mange forældre der yder en kolossal op-
bakning, både til skytterne, men også til forberedel-
serne og afviklingen af stævnerne. Det er en fornøjel-
se, at se det engagement der bliver lagt i træningen 
og stævnerne. 

Der er sat en del nye rekorder i vinterens løb, de er 
desværre ikke blevet godkendt endnu, så de figurerer 
på listen for Danske rekorder, men rekorderne kan ses 
på forbundet hjemmeside, under fanen: stævner og 
herunder: rekorder. Tilsvarende kan man under fanen: 
Stævner, se resultaterne fra de forskellige stævner. 

En meget stævneaktiv udendørssæson er på trap-
perne, og i skrivende stund er der få dage til det første 
udendørs 3D udtagelses stævne. Der er også flere af 
vores topskytter, der spændte venter på udtagelses-
skydningerne til det kommende skiveskydnings VM. 

VINTERENS 
SKYDNINGER

■ Tekst  Jes Lysgaard // Foto: Claus Falck Hansen
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KURSER
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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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).

- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser -  
stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - fane-
apparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter - sigtenåle - armbeskytter 
- bueben -  strengemåler - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks - 
plunger - pilehylder - clicker - pilekogger - kisser - ansigter
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/


Brugerbetaling på 
Kongskildebanen ved Sorø 
Som mange ved, så er Bueskydning Danmarks 3D 
bane i Kongskilde ved Sorø, blevet udsat for en gen-
nemgribende renovering. Det er med 35 nye dyr og en 
omlægning af banen. 

Der er pr. 1. april 2015 indført brugerbetaling på 
Kongskildebanen for alle brugere. Før du kan betrag-
tes som bruger af banen, skal du ligeledes være med-
lem af en forening under Bueskydning Danmark.

Som bruger af banen skal du købe et personligt 
adgangskort til banen. Kortet skal bæres synligt, og 
giver dig adgang til at bruge banens faciliteter. Ad-
gangskortet er personligt, og gælder for en hel sæson 
på banen, altså indtil 31. marts 2016.

Priser:

Voksen kort, kr. 200,-
Ungdoms kort (under 16 år), kr. 100,-
Dagskort, kr. 50,-

Bærer du ikke adgangskort, har du ikke lovligt adgang 
til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane, 
Kongskildebanen, og vil blive bortvist.

Særlige omstændigheder

Skal din forening afvikle event på banen, skal dette 
fremadrettet aftales særskilt med Bueskydning Dan-
mark. Alt efter eventens omfang aftales retningslinjer 
for brugen af banen.

Vi ønsker generelt et højt aktivitetsniveau på banen 
og vil selvfølgeligt ikke lægge tunge gebyrer ned over 
klubber som engang imellem vil bruge banen som et 
supplement til deres foreningsaktiviteter. Derfor læg-
ger vi op til dialog for denne type brug af banen.

NICE TO KNOW

Sådan gør du
For køb af sæsonkort gælder følgende:

En mail sendes til din egen klub med nedenstående 
indhold (klubben sender så mailen retur til Kongskilde 
mail med bekræftelse af, at du er medlem i klubben:
•	 Mailens emnefelt: Kongskilde
•	 Fulde navn på bruger
•	 Fødselsdato for bruger
•	 Foreningsnavn for bruger
•	 Post adressen for bruger

Før dit adgangskort bliver produceret og sendt med 
posten, skal du indbetale gebyret på Bueskydning 
Danmarks konto.

Så snart sekretariatet har modtaget bekræftelse fra 
klubben og betalingen vil et sæsonkort blive udfærdi-
get og sendt direkte til dig.
Konto nr.: 5510-0726835640

HUSK at skrive navn & Kongskilde på din indbetaling
Vigtigt! Køb af adgangskort kan kun ske igennem din 
forening. På denne måde sikrer vi at brugerne er med-
lem af en forening under Bueskydning Danmark.

For køb af en-dagskort gælder følgende:

Indbetaling af kr. 50,- til Bueskydning Danmarks konto 
(5510-0726835640) med tydeligt navn på indbeta-
lingen følges op af en mail til Bueskydning Danmarks 
Kongskilde mail med angivelse af den dato som banen 
ønskes benyttet.

Når betalingen er registreret, modtager bruger en 
bekræftende mail som medbringes til banen og frem-
vises på forlangende.
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Jeg har på falderebet modtaget denne mail fra Hans Lassen i bestyrelsen, 
som præciserer forholdene vedrørende brugerbetaling på forbundets 3D 
baner:

Kære Foreninger

I forbindelse med indførelsen af brugerbetaling på Kongskildebanen er der opstået 
lidt tvivl omkring medlemsbegrebet i nogle af klubberne i Bueskydning Danmark. 
Konkret forlyder det, at nogle klubber accepterer, at man melder sig ind som passiv 
medlem i klubben, for at få adgang til Kongskildebanen. Dette er ikke hensigten!

Det er kun medlemmer af Bueskydning Danmark der kan benytte sig af tilbud 
under forbundet, herunder Kongskildebanen og Feltbanen i Nørre Snede. 

Forbundet har investeret i renovering af Kongskildebanen, og ønsker fremadret-
tet at opretholde et godt niveau for banen. Det er en service til forbundets medlem-
mer og vi håber selvfølgelig på flere medlemmer som "bivirkning".

Passive medlemmer betyder at de kun modtager klub informationer m.m.. De er 
ikke skydende hverken i klubben, til stævner eller på forbundets feltbaner. Når man 
skyder er man aktiv, og skal betale forbunds kontingent i henhold til §1.9

Hvis din forening har passive medlemmer som er aktive udøvende, skal disse 
medlemmer altså indføres som aktive og betale forbundskontingent, inden de igen 
kan benytte sig af tilbud og aktiviteter under Bueskydning Danmark.

På vegne af Breddeansvarlig 
Hans Lasssen
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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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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

I næste Nummer kan du bl.a. læse om:

•	 Non Sight i Hillerød
•	 VM i København
•	 Ungdoms DM
•	 Næste deadline 10. april 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. 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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