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DANAGE of Scandinavia Aps - Industrivej 13 - 6310 Broager - E-mail: danage@danage.dk - Tlf: 74 44 26 36 - CVR: 14362975

DANAGE, Danmarks ældste og Skandinaviens største buefirma
DANAGE har i over 30 år, via et tæt samarbejde med verdens førende 
leverandører af bueskytteudstyr, betjent klubber og bueskytter i hele Norden.

DANAGE - når det gælder det helt rigtige udstyr!    
www.danage.dk 

VVi har Skandinaviens største udvalg, men finder du alligevel ikke det helt 
rigtige, eller har du behov for vejledning – kontakt os. Vi er altid klar til at 
hjælpe dig. 
Ønsker du at prøve en bue eller se et nyt spændende produkt, få en aftale om 
et uforpligtende besøg i butikken.
Kontakt os pr. telefon 74 44 26 36 eller e-mail shop@danage.dk

http://danage.dk


Ørbækvej 6
7330 Brande

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Tlf. 97 18 33 56

BALDUR’S ARCHERY
Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier. 
Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler.

Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: www.baldurs-archery.dk 

Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo & 
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

MATHEWS APEX & PSE DOMINATOR
Deres sejsrækker er imponerende, deres udstyr det bedste der fås. 

Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte 
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.

®
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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

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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Så er efteråret godt i gang, og de store stævner er blevet afviklet.
Danmarksmesterskaber er afholdt og der er kommet nye og 

gamle mestre til. VM i 3D er sluttet, med flotte resultater til 
danskerne. 

For mange skytter er efteråret, der hvor udendørssæsonen 
overgår til indendørssæson, og vinterskydningerne starter op. 
Træning og finpudsning af teknikker ligger og venter, så de 
mange indendørsstævner kan skydes. 

Det har været en lang spændende sæson for mange af skyt-
terne, og ikke mindst for de mange hjælpere der har været med 
til at arrangere de store stævner. Det understreger igen, som 
Rolf Lind skrev i sidste nummer, at de frivillige kræfter der fin-
des i klubberne, er dem der er med til at få det hele til at hænge 
sammen. 

I bladet her findes bl.a. en artikel om 3D VM som debutant på 
3D landsholdet Christian Jørgensen har skrevet. Artiklen vidner 
om de store oplevelser, der venter på alle dem der giver deres 
træning og passion den energi der skal til, for at komme til eks-
pertniveauet. Det sætter drømme og ambitioner i gang, og er 
derfor en motivation alle, på alle niveauer, kan nyde godt af. 

Jeg vil ønske alle en god efterårssæson. 
Jes Lysgaard, Redaktør

LEDER
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■ Tekst: Christian Jørgensen, 3D Landsholdsskytte i herre senior langbue klassen – Christianfeldt bueskytter
■ Foto: Finn Andersen

Christian Jørgensen

 DEBUTANT
RAPPORT FRA 3D VERDENSMESTERSKABERNE I TERNI, ITALIEN
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Efter et intenst forår, med koncentrerede udtagelses-
stævner, lykkes det for næsten halvdelen af det eksi-
sterende landshold at blive udskiftet med nyt blod. En 
hård kamp, med intens træning kulminerede med at 
lykkes for mig - første mål var nået.

Vi der debuterede på landsholdet i foråret, fattede 
muligvis ikke helt hvad vi gik ind til før sensommeren 
i Danmark sang på sidste vers og VM nærmede sig. 
Det skulle vise sig, at vi var mere privilegerede, end vi 
turde håbe.  Fortsættes på side 8

Ved landsholdssamlingerne ugerne op til VM blev in-
dividualismen lagt på hylden, og fra at være fokuseret 
på ens eget, som nærmest havde været et krav for 
at komme igennem nåleøjet, begyndte vi at få hold-
ånden under huden. Vi kærede om hinanden på en 
anden måde, og støttede hinanden til at styrke vores 
mentale sind efter behov. En teamånd der ikke kun-
ne tvinges, men på magisk vis opstod i fællesskabets 
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lys, hvor vi anderkendte, at vi faktisk stod her som 
landsholdet anno 2015. Vi var nået hertil, fordi vi hver 
især havde gjort en indsats, peaket på rette tidspunkt, 
nemlig i foråret og dermed gjort os fortjent. Totalt 
ufrivilligt var vi blevet sammensat med mennesker, vi 
egentlig ikke vidste så meget mere om end at de også 
elskede bueskydningen. Det skulle vise sig, at VM-bil-
letten ikke kun var en konkurrence mod nationer, men 
også vores egen rejse med hinanden, noget man må-
ske havde glemt i lyset af konkurrencemomentet. Her 
herskede en herlig respekt og interesse for hinanden, 
hvor en fantastisk humor allerede fra starten af var 
holdets absolutte centrale nerve.

Båndet blev kun stærkere mellem skytterne på 
tværs af bue-klasser som dagene gik.

Debutanterne var lyttende og støttede sig opad de 
garvede for at lærer så meget som muligt, selvom vi 
inderst inde godt vidste, at vi selv skulle ud og høste 
vores egen erfaring og mærke hvordan pulsen steg 
når VM i 3D gik løs. 

Terni - en masse bueskytter dedikeret til sporten, 
en summen af sprog, og talrige nationer var samlet på 
et sted mellem bjergene i den skønneste naturpark i 
Marmore Falls. Vi var placeret midt i et inferno af smuk 
natur, hvor tre 3D baner i forskellig sværhedsgrad var 
placeret på henholdsvis en bjergtop - ved et vandfald 
og hen langs bjerget.

Fortsat fra side 7

Holdet bakker op om finalisterne
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Som den garvede skytte Jacob Viskum sagde: 
— Dette sted er Genner Hoel på steroider. (Genner 
Hoel er Danmarks hidtil sværeste 3D Stævne.) 

Aldrig havde vi forestillet os, at vi skulle skyde i no-
get så malerisk med så eventyragtige baggrunde for 
3D dyrene, hvor vandfald og klippeafgrunde ud i det 
uendelige agerede pilefang. Standpladserne og blot 
det at gå rundt på 3D banen var en udfordring for ikke 
at skride opad eller nedad og ødelægge udstyr eller 
lemmer. At skyde ovenfor eller nedenfor et vandfald 
i fin støvregn der på et øjeblik kunne ændres til regn, 

Fortsættes på side 10

Holdskydningen
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blæst og mudder med en gennemsnit temperatur i 
luften på ca. 30-35 grader Celsius, var absurd smukt 
og udfordrende i et sandt inferno af natur. 

 Vi der ikke gik videre, fra de indledende skydning-
er, gik fra at være aktive skytter til at være tilskuere, 
observatører og hjælpere for dem der gik videre. Her 
kunne man virkelig fornemme teamsprit, hvor medal-
jer hjem til Danmark havde afgørende betydning for 
stemningen for hele landsholdet. 

Klasserne imellem fulgte hinanden som fluer på 
væggen, klar til give hinanden en mental håndsræk-
ning hvis nødvendigt.

At følge individuel Herrer Compund Jacob Viskum 
Steffensen til en bronze medalje og Herrer holdet 
med Torben Cramer, Tom Rask og Jacob Viskum til en 
sølvmedalje, var helt ubeskriveligt spændende og læ-
rerrigt for os på sidelinjen. Nogle af os nye nåede til 
erkendelsen af, at det at skyde i udlandet til et me-
sterskab som EM eller VM kræver mere udlandserfa-
ring, da intet er helt som derhjemme. 

Vi der i 2015 er ambassadører for det danske lands-
hold, har enten rykket os i forhold til vores mål, eller 
blevet erfaringerne rigere på de mål der ikke blev ind-
friet. 

Som holdleder Erik P. Nielsen sagde: — Kunsten i et 
nederlag er at takle det og komme videre — når man 
er her, er muligheden for at blive den bedste/verdens-
mester tilstede. 

Så i skal vide, at 3D Landsholdet 2015 er stolte af 
at få noget med hjem til jer, og specielt at Dannebrog 
stadig vejrer og bliver hejst, når der deles medaljer ud 
til de store mesterskaber som VM i 3D.

Fortsat fra side 9
På banen
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Lejren inden skydning
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Ungdoms DM i Aalborg blev både en vejrmæssig og 
sportslig succes. Det var største ungdoms DM med 
161 deltagere og masser af godt humør. Lyngby, Aal-
borg og Køge blev de mest vindende klubber, men vig-
tigst af alt blev stævnet afviklet i en god ånd og med 
masser af godt humør og billig is! Aalborg Bueskytte-
laug havde som arrangør nemlig sørget for is til alle 
for 5 kr / stk.

Resultaterne kan ses på linket her. http://bueskydning-
danmark.dk/docs/resultater/2015-08-22_23%20
DM%20Ude%20Ungdom%20-%20Aalborg.pdf
Eller på www.Ianseo.net

Tillykke til de mange nye og gamle Danmarksmestre. 

UDENDØRS UNGDOMS DM 
I ÅLBORG DEN 22.-23. AUGUST

■ Tekst: Lars Bonderup Bjørn // Foto: Eva flint Markmann

Markering på banen i Ålborg

Der slappes af
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Skytter fra Køge efter markering
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UDENDØRS 
SENIOR DM 
I GLADSAXE DEN 29.-30. AUGUST

■ Tekst: Jes Lysgaard
■ Foto: Kaj Frandsen 

 På vej til markering
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Først et stort tillykke til de mange nye og gamle Dan-
marksmestre, der på Gladsaxe stadion skød sig til me-
sterskabet.  

Alle er efterhånden klar over, hvad det kræver af 
skytten for at arbejde sig gennem de indledende run-
der og gå videre til mesterskabet. Træningen på dette 
plan og den mentale status på dagen skal være af-
balanceret. Derfor er det stort for dem, der oplever at 
blive Danmarksmestre første gang, og ikke mindst er 
det stort at kunne gentage en succes. 

Der har desværre ikke været nogle af deltagerne, 
eller andre der har haft lyst til at lave et indlæg til 
bladet. Da det er medlemmernes blad, altså de fleste 
af jer der læser dette her, er det dejligt for alle, når 

denne lyst til at fare i blækhuset kommer over jer. Det 
gør indlæggene nærværende og mangfoldige. 

Jeg (redaktøren) har valgt, at resultaterne ikke bliver 
skrevet op her i bladet, linket til resultatlisten på ian-
seo.net er her: 
http://ianseo.net/Details.php?toId=1268

Billederne viser stemninger og skytter fra dagen. 

Fortsættes på side 16
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Langbueskytter til DM

Fortsat fra side 15
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Bue snak med Martin Damsbo

Koncentration

Finaleskydning

Fortsat fra side 17
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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/


FORSLAG TIL BEHANDLING 
PÅ FORBUNDSMØDE 2016
1.15.1  Forslag til lovændringer kan fremsættes af Bueskydning Danmark’s bestyrelse, og nedsatte ud-

valg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet 
i hænde senest den 15/11 året før Forbundsmødet. Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget 
evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst.

1.15.2  Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.

1.15.2.1  Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for 
at blive behandlet på et Forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmø-
det.

1.15.2.2  Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag. Dirigenten og/eller 
forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag.

1.15.2.3  Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog kræves et flertal på 2/3, 
når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og ændringer i love (lovkom-
pleksets afsnit 1).

1.15.3  Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt be-
sluttes af forbundsmødet. Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert Forbundsmøde. Ændringer 
som nødvendiggøres efter beslutninger i DIF, WA, og WAE rettes løbende. tLovkompleksets afsnit 
10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen, til senere godkendelse på det ef-
terfølgende Forbundsmøde.

1.15.4  I tilfælde af et ekstraordinært Forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden suppleres med for-
slag fra Bueskydning Danmark’s bestyrelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og foreninger.

1.15.5  Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være de respektive klub-
ber i hænde senest uge 1 sammen med øvrige forslag.. Foreninger kan fremkomme med forslag 
til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede 
personer accepterer eventuelt valg.

1.15.5.1  Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst 5 foreninger 
er stillere for en kandidat

SIDE 20 BUESKYDNING // OKTOBER // 2015 



LOVHJØRNET 

Lovkomplekset 2015-2016 er lagt til download på 
forbundets hjemmeside http://bueskydningdanmark.
dk/klubservice/love-og-regler/ - 

Af væsentlige ændringer skal fremhæves:
Regler om påklædning ved danske stævner er flyt-

tet til kap. 10.6, og det er nu tilladt at bruge camou- 
flage tøj ved 3D/Feltstævner, når blot skytten er mar-
keret med et signalfarvet bånd eller vest synlig under 
alle forhold (10.6.8).

3D: 

Der kan nu være en eller 2 skydepløkke (9.14.1.4).  
Minimum afstand for rød pløk er nu 10m og for blå 
pløk 5m (9.14.1.3) - Hvid uændret 3 m.

Afstandsgrupperingen for mål er bortfaldet, der 
skal blot bruge 4-8 mål fra hver gruppe, men ingen 
fast afstand for grupperne (9.14.1.5) Nye regler for 
pilehylden på Instinktiv og langbuer (9.14.4.5.2 og 
9.14.4.5.11.1 pt. 5)

Der arbejdes løbende med at gennemarbejde og 
rydde op i lovkomplekset for 3D og feltskydning. 
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STÆVNER
Som altid kan stævnerne og diverse aktiviteter ses på aktivitetskalenderen 

www.bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

NICE TO KNOW
Vinterskydning

Sekretariatet oplyser om at der er sendt invitationer ud til vinterskydning.  

Ny dansk IFAA verdensmester i compound Pro klassen 

Jozsef Csikós fra Varde blev for nylig verdensmester i IFAA World Bow Hunter Championship i Ungarn, IFAA tæl-
ler mange medlemmer verden over og niveauet er meget højt i Pro-klassen. Derfor kan vi i Danmark bryste os 
af, at vi har verdens bedste compoundskytter både inden for skiveskydningen (Stephan Hansen) og nu inden 
for 3D skydningen i IFAA (International Field Archery Association). 
Et stort tillykke til Jozsef fra Bueskydning Danmark
 Foto:  Jozsef Csikós

Jozsef Csikós ny verdensmester
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer af Bueskydning udkommer i november 2015 
og deadline til artikler og indlæg er 20. oktober 2015

Artikler og indlæg kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

Her kan du bl.a. læse om: 
• DM 3D i Lyngby

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7232

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

