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Udtagelsesskydningerne for Skiveskydningslandsholdet er 
overstået i skrivende stund. Skytterne har ydet deres bedste og 
kæmpet både de synlige og de indre kampe.

I næste nummer kan du læse mere om, hvem der er udtaget 
og få en update på VM

3D udtagelsesstævnerne er halvvejs, og der tegner sig også 
her et billede, dog er det først afgjort efter det sidste udtagel-
sesstævne, som afholdes i juni.

Artiklen om Non Sight har jeg valgt at udskyde til næste blad, 
hvor der kommer mere om 3D stævnerne.

Forbundsmødet 2015 har lige været afholdt, og en del per-
soner modtog hæder og priser for deres store arbejde for bue-
skydningen. Inde i bladet kan du læse mere om forbundsmødet, 
og om hvem der blev hædret.

Forårs- og sommersæsonen er over os, og over hele landet er 
snart sagt alle i fuld gang med udendørsskydningerne. Græsset 
og skoven dufter af minder fra de forgangne sæsoner, og nye 
minder og oplevelser kommer til. Jeg vil ønske jer god læsning 
og med franskmanden Antoine de Saint-Exupéry ord fra bogen 
”Citadellet” opfordre jer, der kæmper om point til både landshold 
og til stævnerne generelt om at huske på, hvad det er, der er 
me ningen med skydningen ” … det samme gælder keglen: Glæ-
den består i at vælte den. Det er heri glæden og festen består. 
Men hvad glæde har du af en væltet kegle?”.

Jeg har i dag selv deltaget i et af 3D udtagelsesstævnerne og havde efterføl-
gende en lang snak med en kammerat. Snak ken havde fokus på den til tider 
ensidige fokusering, som der kommer på at høste point til landsholdet, og den 
store glæde, men også paradokset i forventningspresset. Derfor vil jeg gerne 
i de næste numre kigge på, hvor meget vi som skytter går efter pointene, 
fremfor glæden ved at skyde.

Jes Lysgaard, Redaktør

LEDER
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UNGDOMS DM  
I KJELLERUP

TILLYKKE TIL DE 
NYE UNGDOMS 
DANMARKS 
MESTRE

■ Tekst:  Eva og Marie Flindt Marckman   //  Foto: Leon K. Rasmussen - LKRfoto.dk

Nogle af Torden Sklolds soldaterLidt genert men glad
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Marie Flindt Marckman (fra Køge Bueskyttelaug) som 
vandt i dame micro klassen, har sammen med sin mor 
Eva, skrevet lidt om stævnet. 

DM i Silkeborg

Da jeg ankom, var der nogle skytter der skød. Man 
kunne være i hallen. Den var flot og det gode var, at 
der var siddepladser til publikum og skytter.

Stævnet var godt arrangeret.

Speakeren var god til at forklare, hvor man skulle være 
og hvor man skulle stå. Bamserne var en god ide’ og 
påskeæggene og harerne. Legerummet var godt til 
pauser og søskende.

Weekenden den 28-29/3-2015  
var der DM for ungdom 

Vi ankom fra Sjælland i løbet af formiddagen til Arena 
Midt i Kjellerup ved Silkeborg, hvor stævnet blev holdt 
i et samarbejde mellem SIF Bueskydning og Aarhus 
Bueskyttelaug. 

Ved ankomsten var stævnet allerede rigtig godt i 
gang, da man havde valgt at starte første session med 
skytterne fra Fyn og Jylland. Så vi der kom længere 
væk fra, heldigvis ikke skulle så tidligt op. 

Da første session var færdig,, gjorde de sjællandske 
skytter sig klar til skydning og med kun en mindre for-
sinkelse starter stævnet for alvor for os. Alle skytter-
ne var fokuseret og opsat på at gøre deres bedste. 

Selve Arena Midt er en flot og moderne hal med 
siddepladser, der giver mulighed for udsigt over alle 
banerne. Dette var medvirkende til at gøre stævnet 
meget publikumsvenligt og gav samtidig mulighed for 
at følge alle skytterne fra micro op til junior.

Efter de indledende runder var der medaljeoverra-
skelse til dem, der stillede op som den eneste i deres 
klasse.

Herefter blev holdskydningen sat i gang og stem-
ningen steg i hallen. Man kunne mærke, at skytterne 
hyggede sig og glæden ved at være et hold og kæmpe 
sammen, gav en helt fantastisk oplevelse.

Stævnets første dag sluttede med præmieoverræk-
kelse for holdskydningerne.

Søndag morgen var vi gået over til sommertid, dvs. 
en times mindre søvn om natten og alligevel var skyt-
terne opsatte og klar til finalerne. 

De skytter, der ikke selv skød, gav støtte og opbak-
ning til de andre skytter fra klubben, hvilket gjorde 
stemningen og sammenholdet ekstra bemærkelses-
værdigt. 

En engageret speaker krydrede indlæggene med 
muntre kommentarer og gjorde samtidig alt for, at 
man kunne følge med over hele linjen.

Efter mange spændende finalerunder, hvoraf flere 
endte i shoot off, afsluttes en hyggelig og velafviklet 
weekend med præmieoverrækkelse.

Fortsættes på side 8

Marie Flindt Marckman Dommerne er grundige
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En oplistning af Ungdoms Danmarksmestrene er 
herunder:

Junior recurve 
Jonathan Ipsen, Køge Bueskyttelaug

Junior dame recurve 
Anina Keil, Rønne Bueskyttelaug

Junior Herre Compound 
Thor Guldmand, Sorø Bueskyttelaug 

Herre Junior langbue 
Ludvig Rossau, Hillerød Bueskyttelaug

Herre kadet Recurve 
Jonathan Ø. O. Pedersen, Køge Bueskyttelaug

Dame Kadet Recurve 
Kirstine Danstrup Andersen

Herre Kadet compound 
Mathias E. Hansen, Midtfyns Bueklub

Dame Kadet compound 
Johanna Hornhaver, Aarhus Bueskyttelaug

Herre kadet barbue 
Valdemar Brogaard, Roskilde Bueskytteklub

Herre kadet langbue 
Morten Munkholm, Hillerød Bueskyttelaug

Dame kadet langbue 
Trine Koefoed, Roskilde Bueskytteklub

Herre aspirant recurve 
Emil Malik Albrechtsen, Køge Bueskyttelaug

Dame aspirant recurve 
Cecilia Olesen, Bueskyttelauget Viking (Esbjerg)

Herre aspirant compound 
Frederik Bengtson, TIK Bueskydning (Tåstrup)

Dame aspirant compound 
Sasha Haagen Andersen, Lyngby Bueskyttelaug

Herre aspirant barbue 
Jakob Lauridsen, Gribskov Bueskytteklub

Dame aspirant barbue 
Marie Samsøe, Roskilde Bueskytteklub

Herre aspirant Langbue 
Ebbe Grøn, Hillerød Bueskyttelaug

Fortsat fra side 7

Tillykke til alle de nye Danmarksmestre
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Dame aspirant langbue 
Emma C. Hansen, Lyngby Bueskyttelaug

Herre mini recurve 
Jacob Niemann, Bueskyttelauget Viking (Esbjerg)

Dame mini recurve 
Carolina Ørsted Oteiza Pedersen, Lyngby Bueskytte-
laug

Herre mini compound 
Christoffer Berg, Lyngby Bueskyttelaug

Dame mini compound 
Sofie Witt Møller, Randers Bueskyttelaug

Herre mini barbue 
Sander Myrup, Københavns Bueskyttelaug

Dame mini barbue 
Sophia Madigan, Lyngby Bueskyttelaug

Herre mini langbue 
Tobias Magnussen, Nordkystens Bueskyttelaug

Herre mini recurve 
Johannes Pedersen, Silkeborg IF´s Bueskytteafdeling

Tillykke til alle de nye Danmarksmestre

Stemning ved markering

Ungdoms Danmarksmestrene med bamser
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Dame mini recurve 
Emma Frerks, Bueskyttelauget Viking (Esbjerg)

Herre micro compound 
Hans Spedsbjerg, Varde Bueskyttelaug

Dame micro compound 
Silke schsffe, Varde Bueskyttelaug

Herre micro barbue 
Nichlas Jensen, Sorø Bueskyttelaug

Dame micro barbue 
Marie Flindt Marckmann, Køge bueskyttelaug

Dame micro langbue 
Emma Glitten, Sorø Bueskyttelaug

Hold Danmarksmestre

Recurve hold 18 meter 
Aalborg Bueskyttelaug:
Anne Sofie Bjørn
Magnus Ladefoeged
Nicolai Carlé

Langbue hold 18 meter 
Hillerød Bueskyttelaug:
Morten Munkholm
Louise Strand
Ludvig Rossau

Recurve hold 12 meter 
Køge Bueskyttelaug:
Freja Froberg
Emil Malik Albrechtsen
Svante Jensen

Compound hold 12 meter 
Randers Bueskyttelaug:
Sofie Witt Møller
Valdemar Astrup-Jensen
Martin Nielsen

Barbue hold 12 meter 
Lyngby Bueskyttelaug:
Sophia Madigan
Theresa Haagen Andersen
Thomas Hørlyck Ebdrup

Tid til noget socialtI optræk
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Langbue hold 12 meter 
Hillerød Bueskyttelaug:
Lukas B. Johansen
Ebbe Grøn
Niels Grøn

Recurve hold 8 meter 
Aalborg Bueskyttelaug:
Clara Ladefoged
Malte Fagerberg Knuddsen
Caroline Ilum

Compound hold 8 meter 
Varde Bueskkyttelaug:
Hans spedsbjerg
Peter Hedegoerd
Silke Schsffer

Barbue hold 8 meter 
Køge Bueskyttelaug:
Marie Flindt Marckmann
Emma Busk Hansen
Jonas Dahl Buchmann

Compoundbuer

Tid til noget socialt
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UNDER 100 DAGE TIL 
VM I BUESKYDNING 

■ Tekst:  Mads Bang Aaen
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UNDER 100 DAGE TIL 
VM I BUESKYDNING 

Christiansborg Slotsplads med løfter om store drømme

Fortsættes på side 14
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Når du læser dette er der under 100 dage til, at ver-
dens bedste bueskytter sender de første pile af sted 
ved VM i København. 

VM i bueskydning nærmer sig med hastige skridt. 
Buefans fra 13 lande, herunder USA, Australien, Tysk-
land og Frankrig har allerede har sikret sig billet til 
finalerne på Christiansborg Slotsplads, mens mere 
end 50 deltagernationer allerede har meldt deres an-
komst. 

I Bueskydning Danmark begynder sommerfuglene 
så småt at indfinde sig i maven på formand Rolf Lind.

”Det er fantastisk, at der er så mange deltagerlande 
tilmeldt. Forberedelserne skrider planmæssigt fremad 
med under 100 dage til VM begynder. Nu begynder 
jeg at drømme om, at vores danske skytter topper til 
VM, så vi kan afslutte en stort sportevent i hjertet af 
København med at se Dannebrog stryge til tops,” siger 
Rolf Lind. 

VM i bueskydning afvikles fra den 26. juli til den 2. 
august. Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, 
som er partner på VM i bueskydning, er også begyndt 
at klippe dage af målebåndet.  

”Det bliver fantastisk og unikt med et olympisk ver-
densklasse VM afholdt i hjertet af vores hovedstad, 
og med det danske Folketing som kulisse,” siger Lars 
Lundov.

De indledende runder skydes på Sundby Idræts-
park, hvor skytterne for første gang har mulighed 
for at kvalificere sig til OL i Rio. VM-finalerne skydes 
på Christiansborg Slotsplads, og den location glæder 
Wonderful Copenhagen sig til at vise frem igen.

”Vi glæder os meget til, at København om under 
100 dage igen bliver centrum for en sportevent i in-
ternational topklasse, når verdens bedste skytter 
indtager byen. VM i bueskydning finder sted midt om 
sommeren, og finalerne skydes i de historiske rammer 

SIDE 14 BUESKYDNING // MAJ // 2015 



på Christiansborg Slotsplads – en unik venue, som la-
der Københavns pulserende centrum blive kulisse for 
begivenheden. Samtidig får både fans og turister let 
mulighed for at opleve de mange seværdigheder og 
attraktioner, hovedstaden har at tilbyde,” siger Lars 
Vallentin, chef for sportevents i Wonderful Copenha-
gen. 

Fakta om VM i bueskydning 2015

-  Afvikles i København fra 26. juli til 2. august.
-  Finalerne skydes 1.-2. august på Christiansborg 

Slotsplads.
-  VM afvikles hvert andet år.
-  Der forventes 500 skytter fra 75 lande.
-  VM i København fungerer også som første kvalifika-

tionsmulighed til OL i Rio i 2016.
-  Der skydes med to buetyper, compound (50m) og 

recurve (70 m).

-  Der skal uddeles følgende medaljer i begge buety-
per: Individuel skydning for herrer og damer, Hold (3 
skytter) herrer og damer og Mix hold (2 skytter).

-  VM i bueskydning 2015 afvikles af Bueskydning 
Danmark, Sport Event Denmark, Københavns Kom-
mune og Wonderful Copenhagen.

Web: archerycopenhagen.com
facebook.com/archery2015
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101 stemmer var mødt op til det nyligt afholdte for-
bundsmøde i Odense. Desuden en del uden stemme-
ret. 

Mødet var det første forbundsmøde, efter det eks-
traordinære forbundsmøde i efteråret 2014 hvor be-
styrelsen fik opbakning at arbejde videre med deres 
strategier.. 

Mange emner var oppe at vende og der var stor del-
tagelse fra salen i diskussionerne. 

Hæder til Eva Kristensen og Jørgen Phillip

Der var uddeling af hæder i form af en bronze og en 
sølvnål.

Eva Kristensen fra 3D archery fik en bronzenål, for 
det store stykke arbejde hun har gjort for 3D skyd-
ningen i Danmark, herunder bl.a. at hun har oprettet 
støttegruppen 3D Archery.dk som er en stor støtte til 
3D landsholdet, og at hun tager billeder fra stort set 
alle 3D stævnerne i DK. Desuden er hun en meget ak-
tiv deltager og fortaler for at skabe et miljø i Danmark, 
som tilgodeser 3D skydningen.

Jørgen Phillip fra Lyngby Bueskyttelaug modtog 
en sølvnål, for det store stykke arbejde han gennem 
rigtig mange år har lagt i klub og foreningsarbejdet 
i Bueskydning Danmark. Jørgen har været med i bue-
skydningen gennem en menneskealder og har ydet 
en stor indsats b.la. for ungdomsarbejdet, som har lig-
get ham meget på sinde gennem årene. Tillykke med 
hæderen til jer begge. 

FORBUNDSMØDET 
2015

■ Tekst:   Jes Lysgaard

Steen Jørgensen takkede af som økonomiansvarlig

En anden person fik en klapsalve med på vejen som 
hæder for indsatsen. Det var Steen Jørgensen som 
takkede af som Bueskydning Danmarks økonomian-
svarlige gennem de sidste 17 år. Steen har gennem 
alle årene været dybt engageret i forbundsarbejdet. 
Steen blev afslutningsvis valgt som revisorsuppleant, 
så han slipper ikke helt kontakten til Bueskydning 
Danmark. 

Ungdoms Pokalen

Erik Kornbæk uddelte igen Danage of Scandinavias 
Ungdoms Pokal. 

Pokalen blev tildelt Stephan Hansen fra Nykøbing F. 
Bueskyttelaug. 

Stephan har vundet, snart sagt alt, hvad der er værd 
at vinde med sin compoundbue. Han viser en stor de-
dikation og er et forbillede for andre ungdomsskytter. 
Godt gået Stephan. 

Jubilæumspokalen blev tildelt Nonsight Archers

H.C. Rossau fra Hillerød Bueskyttelaug, som har været 
primusmotor i NSA, modtog forbundets Jubilæumspo-
kal på vegne af de klubber, der har udviklet samar-
bejdet. NSA modtog en fornem anerkendelse som har 
taget mange år om at tilkæmpe sig. Klubberne som 
Jubilæumspokalen er tilsigtet, for deres arbejde med 
NSA er: Hillerød Bueskyttelaug, Roskilde Bueskytte-
klub, Lyngby Bueskyttelaug og Sorø Bueskyttelaug. 

Fortsættes på side 18
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Steen Jørgensen takker af

Fortsættes på side 18

BUESKYDNING // MAJ // 2015 SIDE 17



Stephan Hansen fra Nykøbing F. 
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Der var en del nye forslag til afstemning. 
Forslagene der blev vedtaget er her listet op:
•	 Forslag nr. 06 stillet af Lyngby Bueskyttelaug, om-

handlende brug af camouflage tøj ved 3D stævner, 
blev flyttet til kapitel 10 i Bueskydning Danmarks 
vedtægter, og herefter vedtaget. Denne flytning 
af forslaget skete, da det så er muligt at vedtage 
nationale retningslinjer, så de ikke kommer i mod-
strid med WA´s regelsæt. 

Forslaget blev vedtaget, og der blev etableret en 
gruppe, der skal arbejde med at skabe nogle fornuf-
tige retningslinjer for brug af camouflage tøj til nati-
onale 3D stævner, samt hvordan det er muligt at ind-
drage buejægerne mere i forbundet. Peter Bundsgård 
fra Hillerød og bestyrelses suppleant er ansvarlig for 
denne gruppe. 

•	 Forslag nr. 09 vedr. oprydning i buejægerreglerne. 
Blev vedtaget, og der vil samtidig blive set på reg-
lerne vedrørende 3D stævnerne. 

•	 Forslag nr. 10 vedr. DM/Forbundsmesterskaber for 
masters

Forslaget blev ændret til: 
Masters DM KAN oprettes fra 2016, som en kopi af 
senior DM og masters flyttes hertil, både udendørs og 
indendørs. 

Med ændringen KAN, blev forslaget vedtaget. Arcus 
i Odense og Lyngby Bueskyttelaug stillede sig til rå-
dighed for at afholde hhv. udendørs og indendørs DM 
for masters i 2016, såfremt der er opbakning i form af 
tilmeldinger. 

Resten af de stillede forslag blev ikke vedtaget eller 
frafaldt. 

Der er få ændringer til den nye bestyrelse. 

•	 Rolf Lind modtog genvalg som formand
•	 Sanne Rahbech træder af som viseformand i den 

resterende del af valgperioden
•	 Morten Holm Nielsen (Århus) modtog valg som 

viceformand
•	 Steen Jørgensen trådte tilbage som økonomian-

svarlig
•	 Bente Nielsen blev derefter valgt til Forbundets 

økonomiansvarlig
•	 PeterBundsgaard modtog genvalg som suppleant

Lovudvalget

Flemming Skjoldborg modtog genvalg som formand

Dommerudvalget

Jane Sigil modtog genvalg som formand

A&O udvalget

Erik Hjortebjerg modtog genvalg som Formand
Karsten Weikop modtog  genvalg  som 1. suppleant

Valg af interne revisorer 

Michael Søemod modtog genvalg som revisor
Steen Jørgensen modtog valg som 1. revisorsuppleant

Fortsat fra side 17
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Johan Weiss med strengen sluppet, fra udtagelsestævnet i Tåstrup

VM UDTAGELSE 
SKIVE

■ Tekst:   Jes Lysgaard

Det sidste udtagelsesstævne blev holdt i sidste 
weekend i april. Derefter er landstræner Niels Dall 
og sportschef Allan Grønkær klar med den endelige 
landsholdstrup. Det bliver spændende, at se hvem der 
klarer kravene, og kommer med til København. Det bli-
ver en fantastisk mulighed for at stille op på hjem-
mebane, eller i hvert tilfælde på egen jord, til et så 
prestigefyldt stævne. 

De endelige resultater kan ses på forbundets hjem-
meside. 
http://bueskydningdanmark.dk/information-om-brut-
tolandshold-og-saeson-2015/

Desuden kan du følge Bueskydning Danmark og det 
der sker på Bueskydning Danmarks Facebook side. 

En opdatering kommer i næste nummer. 
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3D UDTAGELSE
■ Tekst:   Jes Lysgaard

Udtagelsesstævnerne til VM i 3D i Italien er godt 
i gang, og der skydes på et meget højt niveau i alle 
klasser. Der mangler i skrivende stund stadig 3 stæv-
ner og nogle få har skudt makspoint i de første 4 
stævner og har så godt som sikret sig en plads til Ita-
lien. Men traditionen tro er der meget tæt løb mellem 
topskytterne og kun få point adskiller dem. Derfor er 
intet afgjort, før sidste stævne i Kalundborg i juni må-
ned er afviklet. 

Du kan følge med på forbundets hjemmeside under
 http://bueskydningdanmark.dk/udtagel-
se-til-vm-3d-2015-terni-italien/
og på www.3darchery.dk

i Herre langbueklassen har Emil Iversen fra Favrskov 
sat nye standarder for skydningen med langbue, og på 
trods af hans kun 16 år ligger han med top point. 

Jeg taler med Emil i næste nummer, om det at skyde 
i seniorklassen og løfte standarden. 

Desuden kommer der et lille review af de stævner 
der har været afviklet. 
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STÆVNER
Du kan følge med i stævneindbydelser og andet på 

www.bueskydningdanmark.dk under aktivitetskalenderen. 

3D banen Kongskilde
3D banen Kongskilde, køb et kort, nyd naturen og bue-
skydning.

Banen er beliggende ikke langt fra Sorø og Tystrup 
sø. Med tilkørsel efter Kongskilde friluftsgård ved 
Skælskørvej 40 (4180 Sorø, nedkørsel ad grusvejen 
umiddelbart efter huset, ved den store sten).

Området ved Kongskilde er unikt i sin geografi og 
botanik, det er en gammel grusgrav, der efter 30 år 
er groet til med en fauna. Hvor naturlig successi-
on og en næringsfattig jordbund, har resulteret i en 
biotop der i sig selv er enestående og som rummer 
et væld af insekter, fugle, vildt, blomster og træer.  
Beliggenheden og bevoksningen gør, at du kan skyde 
hele året, sommer og vinter. En runde forår og sommer 
falder naturligt ind i den almindelige udendørs sæson.  
En runde  om vinteren, hvor banen er klædt i nyfalden 
sne har også sin charme og byder på gode oplevelser. 
Hvis man rammer målene og har valgt andre farver 
end hvid på pile og faner.

Udover selve banen er der shelter, læskur, bålplads, 
mulighed for camping og en meget enkel toiletvogn. 
Der er ikke drikkevand på området.

Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang og 
reglerne for banen og områdets benyttelse, det man 
ikke må og det man skal, er slået op på opslagstavlen. 

Enkelte punkter bør dog understreges:

•	 Der må ikke anvendes, eller medbringes Jagtspid-
ser / broadheads på banen. 

•	 Kun skytter der er medlem af Bueskydning Dan-
mark og som har købt adgangskort, må skyde på 
banen.

•	 Før skydning påbegyndes skal flaget hejses, det 
ligger i postkassen. Husk den sidste skytte skal 
nedtage det igen, ved skydningens afslutning.

•	 Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, 
målområde og pilebane skal være frit for levende 
væsner. Området er ikke lukket for andre der øn-
sker at nyde naturen. Hundeluftere og hunde, der 
skal føres i snor, tæller således ikke som point.

•	 Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiske-
ri i området.

•	 Beplantningen må ikke beskæres/fældes.

Banen er, som den står nu, udfordrende for alle og 
rummer en variation af målopstillinger. Der veksler 
mellem op/ned-, tunnelskud, skud med højdeforskel, 
mod og medlys, skud med optisk bedrag og tematise-
rede målopstillinger.

Fortsættes på side 24
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Bueskydning Danmark og Projekt Kongskilde inviterer 
til:

30-måls 3D Jagtstævne 
– Kilden Rundt –

& indvielse af Kongskilde banen

Lørdag den 18. juli 2015.
Stævnet er banens sponsorstævne.

Tid: Opvarmning og indskrivning 09:00-09:45, start 10:00.
Sted: 3D banen Kongskilde
Beliggende ikke langt fra Sorø og Tystrup Sø. Med tilkørsel efter Kongskilde frilufts-
gård ved Skælskørvej 40, 4180 Sorø. Nedkørsel ad grusvej ved sten. Umiddelbart før 
Lynge Eskilstrup.

SKYDNING OG POINTSYSTEM:
Efter 2 pile systemet: (X=11)/10/8/5.
RØD – compound og recurve for Master/Senior/Fita. Junior HVID Mini og
Micro, alle buer. BLÅ – resten incl buejæger.

Der vil være salg af kaffe/te, kage, vand og øl (efter skydningen).

Der er mulighed for overnatning i telt.

PRIS OG TILMELDING:
Master/Senior/Junior kr. 150,00 – Ungdom kr. 75,00 Stævnegebyr bedes
indsat på konto: 5510-0726835640
Overføres samtidig med tilmeldingen, husk angivelse af skyttens navn,
gruppe og klub.

Skriftlig tilmelding, gerne klubvis, senest den 5. juli på mail:
kongskilde@bueskydningdanmark.dk Skriv Kilden rundt i emnefeltet.

Vel mødt!

mailto:kongskilde%40bueskydningdanmark.dk?subject=Kilden%20Rundt


Vi har ved enkelte standpladser søgt at skabe målop-
stillinger, der viser en historie og hvor der er flere mål, 
der skal skydes fra den samme standplads. Ex. ulven 
der lurer på de to hjorte, bjørnene ved stenskrænten 
og bisonen og de to coyoter.

Banen består af en opvarmningsbane, der har en 
fast skydelinje med angivet højre og venstre be-
grænsning for skytternes standplads og tre målopstil-
linger på henholdsvis 5, 10, 20 og 30 meter.

Herudover to 3D mål, hvor skytten frit kan tage 
standplads i forhold til målet på den markerede sti.

3D banen har to runder. Den store runde - rundt om 
søen. Udgår lige overfor opvarmningsbanens skyde-
linje og består af 26 standpladser (1-26) og 34 mål. 
Følg den mærkede rute (med uret), rundt om søen.

Den lille runde. Udgår fra toppen af den lille grus-
bakke foran læskuret, den har 6 standpladser og 8 
mål. Følg den mærkede rute fra den liggende bison 
ind i skovområdet.

Målopstillingerne vil af hensyn til holdbarheden, bli-
ve reduceret i vinterperioden.

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du 
ikke kører forgæves, på Facebook ”3D banen Kongskil-
de”. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det og bliv 
lukket ind.

En forårsdag på banen:

”Gennem nu snart mange år er vi en gruppe engage-
rede traditionelle bueskytter, der har mødtes fast en 
gang om måneden på Kongskildebanen for at dele vo-
res glæde over bueskydning og hinandens hyggelige 
selskab. Det var da derfor med stor spænding, at vi 
mødtes den 4. april for at prøve den ny restaurerede 
bane, kort efter dens åbning.

Selv om en dedikeret arbejdsgruppe gennem årene 
har gjort en stor indsats for at holde banen ved lige 
med opfindsomhed, knofedt og de midler, der nu en-
gang var til rådighed, har banen længe trængt til en 

vitaminindsprøjtning. Den vitaminindsprøjtning kom 
med midler fra Bueskydning Danmark og en kæmpe-
indsats fra en målrettet Kongskildegruppe, der har in-
vesteret tid og ressourcer i både det organisatoriske 
og praktiske arbejde med at give banen en hårdt til-
trængt ansigtsløftning.

Vores store forventninger blev ikke skuffet. Den nye 
bane er gennemført lækker, og er løftet til et niveau, 
der imødekommer brugernes forventninger til en of-
ficiel træningsbane. De nyerhvervede mål alene har 
givet banen et stort løft og er placeret, så terrænet 
er udnyttet til fulde. Man keder sig ikke et øjeblik på 
banen, der giver god variation inden for både afstand 
og hældning.

Vi havde en dejlig forårsdag på banen i en stemning 
af beundring for en gennemført velfungerende bane 
og den store indsats og planlægning, der er lagt i den. 
Jeg tror, vi alle følte os udfordret af de nye mål og kom 
hjem med en helt ny oplevelse af et sted, vi har be-
søgt mange gange.

Efter første del af banen kunne vi mageligt slå os 
ned under det nybyggede halvtag på pladsen og bæn-
kesættene der venligst er sponsoreret af XL byg Sorø 
og nyde vores medbragte mad. Bagefter mødte der 
os et storslået syn på den åbne eng med Arnes flotte 
store bison omgivet af to hylende coyoter, så man føl-
te sig hensat til den nordamerikanske prærie.

En stor tak til Kongskildegruppen for jeres store 
indsats og for den spændende og udfordrende bane, 
I har anlagt. Vi glæder os til mange flere spændende 
og udfordrende skydninger på Kongskildebanen. Jeg 
selv var så begejstret, at jeg allerede dagen efter blev 
nødt til at besøge banen igen”.

Josefine de Roepstorff, KBL
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Baggrunden for reetableringen af banen var en grup-
pe af bueskytter, der formede en arbejdsgruppe, ud-
arbejdede projekt Kongskilde der er en kort redegørel-
se (plan) for reetablering af 3D banen Kongskilde, og 
indledte et frugtbart samarbejde med Bueskydning 
Danmark med Kenn Romme som udviklingskonsulent. 

Som et led i bestræbelserne på at skabe en god 
bane blev der den 1. april 2015 indført brugerbeta-
ling på Kongskildebanen. Køb af kort, der skal bæres 
synligt, sker gennem din klub. Hvis du i tvivl så skriv 
til, info@bueskydningdanmark.dk, mærk emnefeltet 
Kongskilde, 

Arbejdsgruppens målsætning var, at :

•	 Skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor 
de mulige økonomiske rammer.

•	 Derefter at brugerbetaling blev indført, blev købt 
min. 100 adgangskort i 2015. 

•	 Gennemføre et sponsorstævne for Bueskydning 
Danmark. 

•	 Banen er reetableret, der er solgt 87 adgangskort 
og Sponsorstævnet er planlagt til at blive gen-
nemført den 18. juli.

•	 Der er kun tre ting tilbage, køb et kort, nyd naturen 
og bueskydning.

Advarsel!!

En runde på banen kan medføre en oplevelse af livs-
glæde, være sjov og stærkt vanedannende.

Velmødt! Kongskildegruppen.
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LOVHJØRNET
CAMOUFLAGE TØJ OG UDSTYR

På forbundsmødet blev det vedtaget, at man skal kigge på reglerne som vedrører 3D 
og felt, med henblik på at reviderer det der er muligt nationalt. Et udvalg som Peter 
Bundsgård fra Hillerød og suppleant i bestyrelsen er ansvarlig for. Formålet med 
udvalget er at se på de forskellige regler, der er i spil nu og som ikke altid i praksis 
virker hensigtsmæssige, herunder den nys indførte regel om camouflage tøj. 

Er det camouflage tøj eller en sikkerhedsvest, 
Finn Bjørn Hansen fra København har på?

■ Foto:  Eva Kristensen



 
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/


Sommerskydning 2015
Sommerskydning er på vej, ligesom foråret er det. 
Invitationen er sendt ud til klubberne,
og portalen på Bueskydning Danmarks hjemmeside er 
åben for tilmelding sommerskydning.dk

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 juni og deadline til artikler og indlæg er 

10. maj 2015. Artikler og indlæg kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

I næste Nummer kan du bl.a. læse om:

•	 VM i København er tæt på nu
•	 Non Sight skytterne
•	 Snak med Emil Iversen fra Favrskov

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7332 

viceformand@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

Bente Nielsen

Tlf. 2518 0916

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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http://www.jagtudstyr.net

