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Jeg er 48 år og er uddannet 
afspændings og bevægelses 
pædagog, coach, og har en 
Diplom uddannelse i Psykologi. 
Efter en stomioperation for 
15 år siden, faldt jeg for en 
gammel ungdomspassion  
– langbuen. Jeg har været 
på 3D landsholdet i 3 år og 
nyder at gå på jagt med min 
bue. For to år siden udgav jeg 
bogen ”Skydning med langbue, 
mentaltræning og refleksioner 
over livet”. 
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Dønningerne efter et fantastisk VM er ved at lægge sig, og for 
de deltagene skytter har der været op og nedture, som der jo 
nødvendigvis må være. Men at arrangementet forløb så vellyk-
ket, har i høj grad været på grund af de frivilliges store indsats. 
Rolf Lind har i den sidste artikel udtrykt sin store tak til alle de 
frivillige, såvel som de ansatte, der har gjort det muligt at afvik-
le et så stort event.

I skrivende stund, er et velforberedt 3D landshold ved at læg-
ge de sidste kræfter i træningen, inden de i uge 35 drager til 
Terni i Italien til 3D VM. I bladet kan du læse lidt om holdet. 

Ungdomsskytterne afholder i weekenden d. 22.–23. august 
ude DM og weekenden efter er det seniorenes tur. Dette kom-
mer der selvfølgelig noget om i næste nummer. 

Desuden er der under kursusplanen, kommet et nyt tiltag, 
som retter fokus mod lang og barbuerne. 

En sæson, der endnu ikke er afsluttet, viser gode tegn for 
dansk bueskydning. Alle buetyper og genre inden for bueskyd-
ningen, ser ud til at træde ind i efteråret med en fornyet moti-
vation. En del klubber landet over, ser i disse dage mange nye 
skytter, som bl.a. har ladet sig inspirere af den store medieom-
tale som VM i København affødte, og de mange avisartikler der 
har været med 3D skytterne. Opgaven bliver derfor, for alle i 
klubberne, at hilse de nye medlemmer og tiltag velkomne, så 
medlemsgennemstrømningen mindskes, og vi fastholder det 
høje og flotte niveau, vi som en lille bueskydningsnation har 
bygget op.  

Da der har været en del artikler til dette nummer af bladet, 
flyttes et par af de, i sidste nummer, annoncerede artikler til de 
næste numre af Bueskydning.

God læsning og god skydning
Jes Lysgaard, Redaktør

LEDER
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VM I BAKSPEJLET
■ Tekst: Jakob Wärme Hansen

Stephan Hansen vinder Guld i herre compound
Foto Lars Møller
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623 bueskytter fra 96 nationer, 1.097 kampe og to 
danske medaljer. VM i bueskydning i København blev 
ikke bare det største nogensinde. Verdensmesterska-
bet blev også en triumf for de danske compound skyt-
ter og København som sporteventby.

Buen er blevet spændt, sluppet og mere end 55.688 
pile sendt afsted mod centrum af skiven under VM i 
bueskydning i København, som sluttede i dag.

Christiansborg Slotsplads dannede ikoniske rammer 
for finalerne i weekenden, hvor verdens bedste bue-
skytter i bagende sol kæmpede om VM-medaljer.

Alle billetter til finalerne var solgt på førstedagen af Fortsættes på side 8

VM, og de mange tilskuere kunne lørdag se Danmarks 
compound-drenge i form af Stephan Hansen, Martin 
Damsbo og Patrick Laursen vinde en flot bronzeme-
dalje.

Senere på dagen var stemningen elektrisk, da unge 
Stephan Hansen igen trådte ind på den største scene 
og skød sig til sin første VM-guldmedalje som senior, 
blot to måneder efter han havde sikret sig ungdoms-
verdensmesterskabet. En præstation, som ingen tidli-
gere har begået.
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Fortsat fra side 7

”Jeg er glad og stolt over det VM, som København og Sport Event Denmark har gjort 

det muligt for os at afvikle i hjertet af vores hovedstad. Finalerne på Christiansborg 

Slotsplads hat sat et ikonisk eftermægle på byens puls. Jeg er sikker på, at dette 

VM vil være et, som hele Bueskydning Danmark vil se tilbage på med stolthed i 

mange år fremover,” siger Rolf Lind

Maja Jager forsvandt desværre hurtigt ud af VM
Foto: Lars Møller
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Formand for Bueskydning Danmark Rolf Lind var 
da også en meget tilfreds mand, da den sidste pil var 
sendt af sted og alle VM-medaljer overrakt på Christi-
ansborg Slotsplads.

”Jeg er glad og stolt over det VM, som København 
og Sport Event Denmark har gjort det muligt for os at 
afvikle i hjertet af vores hovedstad. Finalerne på Chri-
stiansborg Slotsplads hat sat et ikonisk eftermægle 
på byens puls. Jeg er sikker på, at dette VM vil være et, 
som hele Bueskydning Danmark vil se tilbage på med 
stolthed i mange år fremover,” siger Rolf Lind

Direktør for Sport Event Denmark Lars Lundov sup-
plerer buketten af roser med ordene:

”Christiansborg Slotsplads viste sig endnu engang 
som en perfekt kulisse for et stort internationalt me-
sterskab. Ligesom ved eksempelvis VM i halvmaraton 
blev også dette VM i bueskydning rost til skyerne na-

tionalt og internationalt for netop valget af slotsplad-
sen som finalearena. Stephan Hansens imponerende 
guldmedalje og det danske compund holds bronzem-
edaljer, billederne af de fyldte tribuner, skytterne på 
den blå måtte og toppen af Børsen er blot nogle af de 
billeder, som Danmark og dansk bueskydning vil blive 
husket for,” siger Lars Lundov.

”VM i bueskydning i denne uge var et pletskud både 
for sporten og for København. Bueskydning er kendt 
for at udvælge flotte og utraditionelle rammer for de-
res store mesterskaber. I København skød sporten sig 
ind i de danske hjerter ved World Cup finalen i 2009 
og VM’et i bueskydning toppede op med endnu en 
episk og utraditionel arena i hjertet af vores hoved-
stad,” siger Lars Vallentin, chef for sportevents i Won-
derful Copenhagen.

Fortsættes på side 8

Banen i Sundby. 
Foto: Lars Møller
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Det internationale bueforbunds generalsekretær 
Tom Dielen var allerede ude med sin store anerkendel-
se af VM i København lørdag eftermiddag, da danske 
Stephan Hansen vandt guld i compound.

“I dag var en historisk dag bueskydning i den skøn-
ne og unikke placering i hjertet af København,” siger 
Tom Dielen og fortsætter:

”Ikke alene fik Danmark sin verdensmester på hjem-
mebane ved Stephan Hansen, men også for fulde 
huse på udsolgte tribuner fuld af heppende danskere. 
Eventen blev transmitteret direkte på TV 2 og sendt 
til hele verden. Og for første gang blev bueskydning 
dækket af en nyhedshelikopter,” siger han.

VM i bueskydning i København høstede således 
mange roser, også fra de kommende OL-værter i Rio 
og Tokyo, som var på inspirationstur.

210 frivillige fra seks forskellige lande var med til 
at sikre, at VM i bueskydning i København blev like 
never before.

Fortsat fra side 9

Stort billede: Herre compound holdet efter bronze kampen. Lille billede  på venstre side: VM holdet
Foto Kaj Frandsen
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Stort billede: Herre compound holdet efter bronze kampen. Lille billede  på venstre side: VM holdet
Foto Kaj Frandsen
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3D HOLDET 
ER PÅ VEJ TIL 
TERNI
■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Eva Kristensen
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Midt i efterveerne fra det nyligt afholdte VM i skive-
skydning i København, står det danske 3D landshold 
og skal til VM i Terni i Italien. Ca. 100 km nord for Rom 
ligger banen i Terni.

Byen Terni har fået Expo støtte til at skabe en bue-
skydnings landsby ved bredden af den sorte flod, del 
fiume Nera. Byen er derfor klar til at huse bueskytter 
fra hele verden. 

Selve skydningen foregår i nogle parkområder i 
byen. Derfor er der lagt op til gode forhold, for de til-
skuere der tager turen til Terni. 

3D holdet

Opmærksomheden har den seneste periode været 
flyttet til skiveskytternes triumf og fald, mens 3d 
skytterne har trænet og forberedt sig uden den store 
opmærksomhed. 

3D holdet i år, er måske et af de stærkeste hold, vi 
har haft afsted. Der er nye skytter, og gamle kendin-
ge. Udtagelses stævnerne i foråret, har igen løftet et 
i forvejen relativt højt niveau, så der er god grund til 
at forvente gode resultater fra det danske hold. Der er 
desuden udtaget et dame compound hold, hvilket er 
glædeligt at se, da vores kvindelige skytter har et højt 
og stabilt niveau. 

Holdet har også fået Erik P. Nielsen fra Favrskov 
som holdleder. Erik har udover bl.a. en baggrund som 
jægersoldat, en lang erfaring som top bueskytte. Den-
ne erfaring kan holdet nu trække på. Der er gode toner 
som lover godt for den fremtidige 3D skydning . 

Fortsættes på side 14

Stig Andersen får en skyggende hånd
Foto: Eva Kristensen
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Holdet, der drager afsted i weekenden den 4. septem-
ber og skal skyde i den følgende uge, er som følger:

BARBUE HERRE 
Claus K. V. Larsen, KBL
Torben Cramer, Lyngby
Tommy Bindesbøl, Fredericia

COMPOUND DAMER 
Sisse Gram, Aabenraa
Kirstine Godskesen, Tvis
Maria Olesen, Gladsaxe

COMPOUND HERRER 
Jacob Steffensen, Nr. Snede
Jozsef Csikos, Nr. Snede
Stig Andersen, Nr. Snede

DAME LANGBUE 
Sabina Holstein, Køge
Carin Eriksson, Køge

HERRE LANGBUE 
Emil Iversen, Favrskov
Tom Rask Nielsen, Favrskov
Christian Jørgensen, Christiansfeld

INSTINKTIV BUE HERRER 
Henning Bagge, Gladsaxe
Frank Christiansen, Aabenraa

INSTINKTIV BUE DAMER 
Josefine de Roepstorff, KBL

Fortsat fra side 13
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Samling i Pamhule, træning
Foto: Eva Kristensen

I NÆSTE NUMMER kommer der en fyldestgørende 
rejsebeskrivelse og placeringer. 

Jeg vil på forbundets vegne ønske alle skytterne 
held og lykke. 

Man kan som sædvanlig følge med i resultaterne på 
www.ianseo.net og på 3darchery.dk

Jes Lysgaard
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BUEUGE I SVERIGE
Efterårsferien 2015

Fra lørdag d. 10 til fredag d. 16. oktober

Pris kr. 1600 -
UNDER FORUDSÆTNING AF AT DER OPNÅS STØTTE FRA BUESKYDNING DANMARK

• Prisen indeholder al transport fra Københavns Hovedbanegård og retur, plus transport i ugens løb

• Aftensmad lørdag til og med madpakke til turen hjem fredag.

• Overnatning i ”Hennings sommerhus” en forhenværende landsbyskole

• Maden vil så vidt muligt blive baseret på økologisk dyrkede varer

AKTIVITETER:
Træning (mulighed for både skive og jagt); stævne; buejagtprøve; værkstedsaktiviteter såsom 
buebygning, pilemageri, læderarbejde m.m.; overnatning i telt ved søen.

Yderligere oplysninger og et mere detailleret program kan fås ved henvendelse til Henning på telefon 81 19 56 75 
eller e-post ihsclausen@gmail.com.

TILMELDING: 
Senest 7/9 2015 til Henning Clausen: ihsclausen@gmail.com. Du vil derefter modtage besked om der stadig var 
plads og i givet fald få tilsendt et kontonummer til indbetaling af beløbet samt yderligere oplysninger.

Indbetaling skal ske inden 14/9 2015.

Der er 20 pladser, og der gælder ”først til mølle”-princippet.

Lyngby Bueskyttelaug

i samarbejde med Bueskydning Danmark



Sommeren er ved at være ovre, sandt at sige har den 
kun været sporadisk. Men det har ikke forhindret 3d 
skytterne i at møde talstærkt op til de mange stævner 
der har været afholdt. 

3D stævnerne i Danmark er blevet mangfoldige og 
der kommer flere og flere til over hele landet. Arran-
gørerne er blevet gode til at tilrettelægge og afvikle 
stævnerne, desuden ser det ud til, at de erfaringer en 
klub høster, hurtigt bliver overført til andre klubber. Så 
stævnerne bliver bedre og bedre. 

Jeg vil ikke her komme med en opremsning af de 
utallige stævner der har været afholdt, blot give ud-
tryk for, og jeg tror at det er på vegne af mange 3D 
skytter, at der i Danmark er ved at være skabt et sta-
bilt og stærkt fundament til at skabe rigtig gode 3D 
skytter. Mange tiltag er blevet gjort, forbundet har 
bevilliget flere penge til udviklingen af 3D, Eva Kri-

PÅ ET HØJERE NIVEAU
■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Eva Kristensen

stensens tiltag med 3D Archery bærer nogle sunde og 
gode frugter, landsholdet er ved at finde nye ben at 
stå på, klubberne finder penge til at få nye 3D dyr til 
stævnerne, reparationerne af dyrene er blevet bedre, 
og ikke mindst, så er skytterne ved at nærme sig en 
høj international standard. 

Der er så mange stævner i kalenderen, at det er ved 
at være reglen snarere end undtagelsen, at man som 
skytte bliver nødt til at prioriterer, hvilke stævner man 
skal deltage i, fremfor at deltage i dem alle. Det er set 
med mine øjne en sund udvikling. Det giver mulighed 
for at flere kommer på podiet, og høster anerkendelse 
for træningen, desuden skaber det en motivation hos 
de fleste, som giver et direkte afkast i en højere stan-
dard hos bredden. 

Fortsættes på side 18
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Udtagelsesstævnerne i foråret lå tæt, hver weekend 
i april var der stævne, det gav en mæthed hos mange 
skytter, som ikke har været her før. Var der for mange 
stævner? Eller er det nu, man skal tage springet og 
vælge til og fra? 

Udviklingen går i retningen af, at flere klubber vil 
binde an med at afholde stævner, og det er meget 
positivt, så må vi skytter vælge de stævner, der kan 
hænge sammen med arbejde og privatliv. 

Måske giver det også mulighed for, at lukke lidt gas 
ud af den ballon som har været pustet en del op, i 
forhold til at landsholds udtagelsen har været meget 
vigtig for mange, så vigtig, at flere har mistet motiva-
tionen, da det har været en tidsmæssig belastning for 
arbejde og privat liv. Jeg ser den udvikling, som at vi er 

ved at gå ind i en ny epoke, man kan næsten kalde det 
et paradigmeskifte. 3D skydningen er ved at blive ce-
menteret som en elite sport inden for bueskydningen, 
hvor det er forbeholdt de skytter, der virkelig er moti-
veret og prioriterer deres træning, hvis man skal ligge 
i toppen. Tidligere har tendensen været, at eliten var 
forbeholdt en stor del af skytterne, uden at der skul-
le ydes en ekstra indsats. Denne tid er forbi. Skal du 
være i toppen, skal der prioriteres tid og energi til det. 
Det er godt, da det giver kredit, til dem der formår at 
løfte barren, og sætte nye grænser. Glæden ved skyd-
ningen forsvinder ikke, ved at barren bliver løftet, det 
løfter bare skydningen generelt. Og ingen, af dem jeg 
kender, har det dårligt med at blive bedre, end de var.

Fortsat fra side 17
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VM VAR EN SUCCES
■ Tekst og foto: Kenn Romme 

At prøve bueskydning var en stor succes

Fortsættes på side 20
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VM 2015 fik enormt meget opmærksomhed, og det 
kunne mærkes under ”prøv bueskydning”, et telt med 
skiver, buer og udstyr stillet op til lejligheden. Rigtig 
mange af gæsterne i teltet i Sundby, havde set bue-
skydning i fjernsynet, og ville ned og se hvad det var 
som foregik. Rigtig mange besøgte teltet med Prøv 
bueskydning, og det betød travle dage med korte og 
hurtige instruktioner på hvad bueskydning er for en 
størrelse og hvordan man skyder.

Teltet, som var rigtig godt placeret i forhold til gen-
nemstrømning af mennesker, var besøgt fra morgen 
til aften, og alle fik stukket en infoflyer i hånden efter 
deres ilddåb som bueskytte. 

Da VM karavanen rykkede til Christiansborg, rykke-
de ”prøv bueskydning” med. I samarbejde med Lyngby 
Bueskyttelaug blev et telt med plads til 6 skydende 
på én gang opstillet på Højbro plads, og der var spe-
cielt lørdag lidt ventetid for dem som ville prøve.

Teltet var åbent fra klokken 9-17, og over 500 gæ-
ster var forbi teltet for at forsøge sig med bue og pil. 
Lyngby havde et par medlemmer helt oppe på strø-
get, beklædt med buer og info flyere, og det trak rigtig 
mange nysgerrige gæster til teltet.  

Det næste VM2015 kaster af sig, er Buernes Dag 
2015, som løber af stablen den 5. september, og så 
skolernes VM i bueskydning 2015, som afvikles fra 9. 
september til 7. oktober 2015 i København. Skolernes 
VM er allerede udsolgt med mere end 160 skoleelever 
fra 5-6 klasse. Dette afvikles i samarbejde med KBL.

Plakaten til buernes dag

Fortsat fra side 19
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VM 2015 I KØBENHAVN

" LIKE NEVER 
BEFORE"

VM BLEV EN STOR TRIUMF FOR DE FRIVILLIGE

■ Tekst:  Rolf Lind
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Fortsættes på side 24

VM 2015 er nu overstået og vi har alle fået det lidt på 
afstand. I tiden efter VM har vi modtaget mange til-
kendegivelser om, hvor godt et stævne det har været. 
En lang række punkter bliver fremhævet:
• Den flotte bane i Sundby
• Vores evner til at skifte afstande  

og skifte ansigter
• Vores evne til at holde området rent
• Den gode stemning
• Vores serviceniveau
• Vores evne til at afvikle stævnet  

i forhold til det lagte program
• Finalebanen
• Teknikken
• Hotellerne
… Osv, osv osv

På teamcaptains meeting – som af mange arrangører 
frygtes, da det er her, alle kritikpunkter kommer råt 
for usødet – var der to spørgsmål til os som arrangører, 
hvilket må betragtes som en stor fjer i hatten.

Det ene gik på, at det ville være godt med flere to-
iletter. Vi syntes og det viste sig også, at der var nok.

Det andet var en bekymring om vand på banen, især 
i den fjerne ende. Det tog vi til os og vores dygtige fri-
villige sørgede løbende for, at der inden for kort ræk-
kevidde var vand til alle, ved hele tiden at levere vand 
langs teltene. 

Mange af vores udenlandske gæster har været dybt 
imponeret over vores evner til at tale engelsk. Især 
vores yngre frivillige har imponeret med deres sprog-
kundskaber og deres imødekommenhed. 

De fleste af de mange roser vi modtager, kan vi til-
skrive hele vores korps af frivillige. I har haft en for-
midabel indstilling til hele stævnet. Selv når det var 
surest og klokken var mange har I knoklet og smilet. 
Stemningen blandt de frivillige har været helt fanta-
stisk og det er noget, der har kunnet mærkes blandt 
vore mange gæster og har været med til at give dem 
en rigtig god oplevelse.

Ud over Jeres positive indstilling har I også udført 
Jeres arbejde med stor kompetence. Det er en fornø-
jelse at uddelegere arbejde og så vide, at det bliver 
udført præcist og korrekt, uden man behøver at blan-
de sig yderligere.

Det er også herligt at læse alle Jeres kommentarer 
på facebook m.v. efter stævnet, hvor man tydeligt kan 
se, at langt de fleste har haft en stor og positiv ople-
velse ved at være frivillig.

I skal alle – hver og en af Jer – have et kæmpestort 
tak for Jeres indsat, Jeres indstilling og Jeres måde at 
være på. I har langt den største del af æren for at vo-
res stævne blev så godt og ”like never before”.

Så man kan rolig sige at VM blev en stor triumf for 
de frivillige

Ud over de frivillige havde vi også en række 
lønnede medarbejdere i vores ledelse.

Mads Bang Aaen, Louis Larsen, Nanna Vildershøj, 
Mads Gerner og Jakob Hansen. Også I har ydet en ind-
sats, langt ud over hvad Jeres løn har betinget. Så på 
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det felt har I også været frivillige og har også en stor 
– stor andel i vores succes. Et kæmpetak til Jer.

I styregruppen fik vi også arbejdet hårdt og længe, 
især den sidste uge før stævnet og under selve stæv-
net.

Tak til Sanne, Steen, Morten og Karsten for Jeres 
indsats, der under stævnet strakte sig over 14 – 18 
timer i døgnet.

Den sportslige afvikling af stævnet var helt i top. 
Selvfølgelig påvirkede vejret i løbet af ugen en del re-
sultater, men forholdene var i det mindste nogenlun-
de ens for alle, og der var da heller ingen der beklage-
de sig - ud over at bande over vejret.

Lørdag blev selvfølgelig en helt særlig oplevelse 
for os i rødt og hvidt. Om formiddagen vandt vores 
compounddrenge bronze efter meget flot skydning. 
Tilskuerpladserne var helt fyldte og der var en herlig 
stemning på Christiansborg. Denne nåede nye højder, 
da Stephan indtog banen lørdag eftermiddag for at 
skyde guldfinale.

Tilskuerpladserne var dækket af rød/hvide flag og 
stemningen er aldrig set bedre på en dansk bueskyd-
ningsbane. Resultatet blev – som alle ved – en guldme-
dalje til Stephan.

Disse resultater er også ”like never before”, idet vo-
res compunddrenge igen manifisterede sig som ver-
dens bedste. Stort tillykke med de flotte resultater og 
tak for Jeres indsats.

Også alle andre danske skytter skal have tak for Je-
res indsats på banen. Det er (heldigvis) elitesport og 
selv om resultaterne ikke altid mager sig, som man 
kunne ønske, har I alle gjort en stor indsat både før og 
under stævnet. Tillykke også til Jer. At deltage i et VM 
er i sig selv en stort sportslig præstation.

En særlig oplevelse i Sundby var vores opvisnings-
bane. Der var plads til omkring 140 tilskuere og der 
var stort set hele tiden fyldte pladser. Især de dan-
ske skytter trak tilskuer og heldigvis havde vi danske 
skytter med hele vejen. Vores opvisningsbane under 
kvalifikationen var en nyskabelse for World Archery 

og de mange tilskuere gjorde at også dette indslag 
blev ”like never before”.

Stævnet havde deltagelse af 627 skytter fra 96 
lande. Skydelinjen bestod af 130 stativer, der stod 
som var det den Kgl. Garde, der stod parade. Disse tal 
gør stævnet til det største verdensmesterskab no-
gensinde.

Det er selvfølgelig en fornøjelse, at så mange kom-
mer til Danmark for at deltage, men så sandelig også 
en udfordring. En overgang var vi lidt nervøse, for om 
der var plads nok i Sundby og om logistikken med at 
indkvartere og transportere så mange mennesker, vil-
le blive lidt af en udfordring. Men det blev selvfølgelig 
klaret til ug af vores stab.

På presse og tv siden kan vi også tillade os at sætte 
kryds ved ”succes”. Aldrig før har dansk bueskydning 
fået så meget presseomtale i såvel den skrevne pres-
se som i TV.

Der kan ikke være mange, der ikke ved hvad bue-
skydning er. Spørgsmålet er så, om vi kan udnytte 
denne omtale til vores fordel og tiltrække nye med-
lemmer og måske sponsorer. Det er mit håb, at klub-
berne vil gribe den chance, der her byder sig.

Lad mig slutte denne refleksion over vores VM med 
to af de bedste bemærkninger jeg hørte under stæv-
net om vejret:

En af vores udenlandske gæster konstaterede tørt, 
at Danmark er det eneste land i verden, hvor man kan 
opleve fire årstider – på en dag.

En gæst fra lidt varmere himmelstrøg spurgte da 
det haglede voldsomt: ”Is this snow”? Svar: ”No it is 
just ice”.

Han rystede på hovedet og gik i ind i læ.

Tak for et fantastisk stævne til alle. Det blev på alle 
måder  ”LIKE NEVER BEFORE”

Rolf Lind
Formand Bueskydning Danmark 
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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

 
Gimli-store.dk

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk 
 (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.

 

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


Frivillige i deres orange jakker
Foto. Kaj Frandsen 

Frivillige kæmper med vinden i et hurtigt ansigtsskifte
Foto: Kaj Frandsen

Vandtransport ved banen i Sundby
Foto: Eva Kristensen

Skytter ved markering i Sundby
Foto: Lars Møller
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Vandtransport ved banen i Sundby
Foto: Eva Kristensen

Skytter ved markering i Sundby
Foto: Lars Møller

Det danske vejr
Foto: Eva Kristensen

Christiansborg slotsplads som med mange hænder blev forvandlet  
til en fantastisk finale bane. 
Foto: Lars Møller

BUESKYDNING // SEPTEMBER // 2015 SIDE 27



MATRIX TIL 
KLUB BESKRIVELSE 

Jeg har tidligere advokeret for, at klubberne gerne 
måtte sende en beskrivelse ind til redaktionen, så vi 
langsomt kan berige hinanden med, hvad de forskelli-
ge klubber i landet står for. 

Nogle få klubber har gjort det, og det har været en 
fornøjelse at læse om det arbejde, værdier og om de 
skytter der befolker klubberne. Men for at det skal bli-
ve lettere at beskrive sin klub, har jeg udformet nogle 
spørgsmål, som forhåbentlig kan gøre det lettere for 
klubberne at lave en beskrivelse, så man ikke skal op-
finde den dybe tallerken mere end én gang. 

Klubbens navn:

 
Beliggenhed:

Faciliteter 

(klubhus, baner, udendørs, indendørs evt. 3D bane):

Antal medlemmer, voksne børn, familier:

Fordelingen af buetyper:

Fordelingen af skytter der skyder skive, jagt og 3D:
Hvordan foregår en almindelig uge i klubben:

Hvilke traditioner har klubben:

Hvad gør klubben speciel:

Er der særlige værdier, som klubben har (arbejder for 
det sociale, børnetræning, elite arbejde etc.):
Kan man, som medlem af en anden klub, komme på 
besøg:

Tre ord der beskriver klubben: 

Send gerne et billede af faciliteterne (minimum 1 mb 
opløsning)

Jeg håber, at i rundt omkring i klubberne, har lyst til at 
berige os andre med en kort beskrivelse af jeres klub 
og miljøet i klubben der gør den speciel.

Jes, Redaktør
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KURSER
Der afvikles en lang række kurser som kan ses på forbundets hjemmeside under 
www.bueskydningdanmark.dk/klubservice/kursusplan/
- hvor man kan se mere om kurserne og hvor man også kan tilmelde sig.

Et nyt kursustiltag for lang og barbueskytter afvikles løbende 
i efteråret 2015 og foråret 2016

SKYTTEKURSER
For Langbuer og barbuer:
03. oktober 2015 – Trimning – afvikles i Lyngby
23. januar 2016 – Trimning – afvikles i Aarhus 

17. oktober 2015 – Gabskydning 1 – afvikles på Kongskildebanen 
18. oktober 2015 – Gabskydning 1 – afvikles på Nr. Snede banen 

01. november 2015 – Teknik – afvikles i Køge 
15. november 2015 – Teknik – afvikles i Aarhus 

09. april 2016 – 3D skydning – afvikles på Kongskildebanen 
10. april 2016 – 3D skydning – afvikles på Nr. Snede banen 

30. april 2016 – Gabskydning 2 – afvikles på Kongskildebanen 
1. maj 2016 – Gabskydning 2 – afvikles på Nr. Snede banen 
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STÆVNER
Som altid kan stævnerne og diverse aktiviteter ses på aktivitetskalenderen 

www.bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

Holger Kürstein fra Rønne har lavet en medaljeoversigt fra VM, EM og OL gennem tiderne. 

Det er sjovt at se hvad Danmark har præsteret inden for bueskydning.
Oversigten kan downloades fra forbundets hjemmeside.  
www.bueskydningdanmark.dk/medaljeoversigt-til-diverse-mesterskaber/

NICE TO KNOW
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer af Bueskydning udkommer i oktober 
og deadline til artikler og indlæg er 10. september 2015

Artikler og indlæg kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

Her kan du bl.a. læse om: 
• 3D VM i Terni
• DM ude for ungdom
• DM ude for Senior
• Stumpskydning

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 

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

BEST.MEDLEM

Jan Jager

Tlf. 2167 2197 

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

BEST.MEDLEM 

Bjarne Strandby 

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

UDVALG

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

