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DANAGE har i over 30 år, via et tæt samarbejde med verdens førende
leverandører af bueskytteudstyr, betjent klubber og bueskytter i hele Norden.
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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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LEDER
Nærværende November nummer af Bueskydning, som du kigger på nu, er som vores medlemsblad altid har været, nemlig
medlemmernes mulighed for at få deres oplevelser fra bueskydningsverdenen ud til ligesindede. Uden at jeg skal lægge et pres
på jer, der gerne vil skrive noget til bladet, så savner jeg indlæg.
Det være sig fra stævner, især fra skiveskydningens verden,
men også fra klubber – hvad sker der rundt om i landet, eller fra
nogle af de mange oplevelser, som mange af jer har, når I bevæger jer rundt om i den ganske verden. Der er mange der gerne
vil læse om jeres oplevelser.
Derfor skal lyde en stor opfordring herfra: skriv endeligt indlæg, uanset længde, så længe det har en vis interesse for bueskytter.
I dette nummer bliver der taget fat i bl.a. skolernes VM, som
er en af trådene, der har forbindelse til det nyligt afholdte VM i
København. Desuden har Rolf Lind lavet en status på økonomien efter VM.
DM i 3D er beskrevet og en artikel om stumpskydning kan
være inspiration til at tage buen med i naturen og skyde på en
anden måde.
Desuden har jeg igen skrevet en matrix, som opfordring til at
i som klubber beskriver jeres klub, så vi andre kan blive beriget
med jeres profil og jeres aktiviteter i klubberne i landet.
God læsning
Jes Lysgaard, Redaktør
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■ Tekst: Rolf Lind, Formand Bueskydning Danmark // Foto: Lars Møller

AFRUNDING PÅ
Vi er nu ved at lægge sidste hånd på afslutning af VM
i Bueskydning 2015 i København.
Som I tidligere har kunnet læse, blev stævnet afviklet med stor succes. Vi har fået mange roser for hele
stævnets afvikling, og jeg er sikker på, at det står i
erindringen som et af de bedste VM nogensinde.
Det blev også det største VM i World Archery’s historie, hvad angår antal deltagende lande og deltagende
skytter. Skydelinjen er den længste der nogensinde
er set til en World Archery event.
Det er klart, at økonomien i så stort et stævne er et
springende punkt. Også på dette område kan vi glædeligvis notere en betydelig succes for Bueskydning
Danmark.
De samlede netto-indtægter til forbundet beløber
sig til omkring 1,3 mio kroner. Det stammer dels fra
overskud fra selve stævnet og dels fra nogle sideindtægter, herunder f.eks. træningsophold før og efter
stævnet, hotelophold i forbindelse med denne træning og transport til og fra træningsbaner.
Overskuddet indgår i Bueskydning Danmarks regnskab for 2015 og vil i fuldt omfang blive brugt til bueaktiviteter fremover.
Endnu en gang en stor tak til alle de mange mennesker, der har gjort dette muligt.

Stephan Hansen vinder Guld i herre compound ved VM i København 2015
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VM

SIDE 7

SIDE 8

BUESKYDNING // NOVEMBER // 2015

Morgen tåge til DM i 3D

DM I 3D I LYNGBY
DEN 4. OKTOBER 2015
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■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Eva Kristensen

Lyngby havde dette år taget den store tørn med at
skabe et fantastisk nytænkende DM i 3D. Arrangementet var lagt i Schweiz – altså det danske Schweiz i
Ravnholmskoven tæt ved Lyngby.
Ny bane opdeling
For første gang i Danmark, tror jeg, havde Lyngby
forsøgsvis lavet to baner med 24 mål på hver. Denne måde at opdele banerne i forhold til buetyper, er
kendt fra de store deltagertunge stævner i udlandet.
Set fra et skytteperspektiv fungerede opdelingen rigtigt godt. Det var forfriskende, da flowet viste sig at
virke. Det vil bl.a. sige, at der ikke var de store ventetider ved målene, til stor glæde for deltagerene. Set
fra undertegnedes side, tåler opdelingen klart at blive
kopieret af andre stævne arrangører, der står for store
stævner. Dette sagt i bevidsthed om at det kræver en
større logistik, at få det til at fungerer godt.
Velkomst
En veloplagt formand for Lyngby bueskyttelaug Hjörtur Gislasson bød velkommen til årets DM i 3D, og formanden for Fællesforeningen for idrætsforeninger i
Lyngby Tårbæk kommune bød velkommen bagefter.

Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9
Skydningen
Efter en flere måneder lang pause fra den ellers
stærkt vanedannende skydning i toppen af langbueklassen, kom jeg ud på banen i en gruppe med ligesindede langbueskytter. At bevæge sig rundt i en gruppe med konkurrenter i samme bueklasse er godt for
skydningen. Det var med en mærkelig, næsten ukendt
fornemmelse, jeg skød. Blot en skydning for at deltage blandt frænde og have en dejlig dag, uden forventninger. Det var længe siden, at der ikke havde været
forventninger og ambitioner på tapetet. Derfor var
stævnet for mig en fantastisk dag – og Lyngby Bueskyttelaug havde gjort deres, for at dagen blev god.
Selv vejret havde de sørget for at blev godt. Tågen,
der omhyllede skoven i en eventyragtig stemning om
morgenen, lettede og blev varmet væk af solen, der
tittede gennem optakten til efteråret.
Som altid blev dagen overraskende, selvom dagen
forløb næsten glat. Målene var varierende og stod, min
pause taget i betragtning, tilstrækkeligt udfordrende.
Et enkelt mål på compound banen blev der vist lavet
gennemskud på, men i den store sammenhæng var
det en kuriositet.

Opvarmning

Spændende naboer
Selvom stævnet var planlagt godt, er der jo altid det
uforudsigelige som medspiller. Til dette stævne var
det en nabo, til det terræn der blev skudt på, der handlede lidt uden for kategori. I frygt for at vildfarende
pile skulle ramme mennesker, eller forstyrre de dyr
der gik på en tilstødende mark, satte den gode nabo
sig ned, foran det mål der var lagt i nærheden af hans
mark og hus. Dette forsinkede hele stævnet en god
times tid. Politiet blev tilkaldt, og to betjente fik med
pædagogiske evner og deres autoritet, naboen til at
fortrække, så de sidste grupper kunne afvikle skydningen og komme tilbage til de mange skytter, der allerede var kommet tilbage efter skydningen. Det var
en uforudsigelig streg i regningen. Men heldigvis var
traktementet fint og der blev ventet i god ro og orden.
Borgmesteren overrakte præmier
Som noget nyt havde borgmester Sofia Osmani indvilliget i at overrække præmierne til de mange nye mestre. Det var et flot træk.
Alt i alt sluttede et meget veltilrettelagt stævne
som det var begyndt, med tilfredse skytter og et godt
og veltilrettelagt stævne i erindringen. Tak til Lyngby
bueskyttelaug for et super stævne. Resultaterne kan
ses her http://bueskydningdanmark.dk/docs/resultater/2015-10-04%20DM%203D.pdf
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Præmieoverrækkelse ved Sofia Osmani og Hjörtur Gislasson
Er pilen inde eller ude?

Skydning

Afgørelse ved Shoot off
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■ Tekst: Jes Lysgaard og Kenn Romme // Foto: Jes Lysgaard

SKOLERNES VM
DEN 7. OKTOBER 2015

Johnny giver instrukser
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SIDE 13

Overskriften trækker en tråd til det nyligt afholdte VM
i København. I samarbejde med Københavns bueskyttelaug, Bueskydning Danmark og Københavns kommune (Kulturmetropol Øresund) blev skolerne i region
Hovedstaden tilbudt at deltage i Skolernes VM 2015.
Rammen for Skolernes VM 2015 gjorde, at der var
en begrænsning på det antal skoler, der kunne deltage. De mange skoler der deltog, blev tilbudt at få en
dag, i Københavns Bueskyttelaugs lokaler i Grøndal
Multicenter, hvor eleverne blev undervist i den ædle
kunst at skyde med bue. Hele 275 elever blev i løbet
af september måned introduceret til bueskydning.
Efter at eleverne havde været gennem en undervisningsdel, blev der skudt om pladserne til finale dagen
som blev holdt d. 7. oktober, også i Grøndal Multicenter.
På finaledagen var der åbnet op for forskellige fysiske aktiviteter i det store Multicenter. Når der ikke
blev skudt med bue, kunne eleverne forlyste sig med
bl.a. floorball, badminton og bordfodbold. Sådan at de
64 deltagende elever fra 6 forskellige skoler ikke skulle sidde stille imellem afviklingen af hovedeventen,
Skolernes VM finaler i bueskydning.
Skoleklasserne havde virkelig forberedt sig godt
til finaledagen. Det var tydeligt, at det her var noget, som rigtig mange havde glædet sig til. Bannere,
slagsange og kampråb gjorde, at stemningen var helt
i top, og fra første pil var der stor koncentration. På
trods af den manglende rutine og tekniske erfaring
blandt de mange nye skytter, viste det sig, at niveauet steg gennem dagen. Bare den ekstra træning og
erfaring, der opstod undervejs, gav de fleste skytter
en væsentlig større fokusering og teknisk færdighed.
Imponerende at se på.
Fortsættes på side 12
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Jona fra Ellebjergskolen

Starten på en spændende dag

Kenn Romme byder velkommen til finaledagen

Jørgen fra Lyngby hjælper med udstyret
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SIDE 15

Fortsat fra side 13

Skolerne der deltog på finale dagen, var skoler fra
Furesø, Ballerup, Ishøj og København, desværre var
der afbud fra Himmelev skole i Roskilde, hvilket gjorde,
at antallet af skytter til finalerne faldt til i alt 64. Hele
175 børn var dog på plads til at overvære de spændende finaler. Da jeg kom ind i Grøndal Multicenter, var
stemningen allerede fortættet af snak og spænding.
Johnny Christensen der er formand for Københavns
Bueskyttelaug, og udviklingskonsulent Kenn Romme,
bød velkommen til de deltagende skoler. Efter den
korte velkomst, blev der hurtigt sat sedler op, med
hvem der skulle skyde hvornår. Effektivt og let fik eleverne udleveret det nødvendige grej, armbeskyttere
og fingerlapper blev monteret, og så gik det løs.
Der blev skudt efter gældende regler på 8 meters
afstand. Flere af eleverne viste ret gode takter i de
indledende skydninger og langsomt viste der sig et
billede af, hvem der skulle deltage i semifinalerne.
Uanset om niveauet ikke nåede de samme højder
som til VM på Christiansborgs slotsplads, var spændingen, opbakningen og jublen den samme.
En af drengene med en Ronaldo trøje står med ryggen til og lever en ret flot skydning. Jeg hiver fat i ham
efter han har skudt. Han hedder Michy og er fra Solvangskolen (Furesø kommune).
Michy fortæller, at han syntes at det er sjovt, og at
på intro dagen var det første gang, han havde en bue
i hånden. Det er ikke sikkert, at han kommer til at få
det som hobby, der fylder fodbolden med vennerne
nok for meget, men som han fortæller ”det er fedt at
mærke, at jeg kan koncentrerer mig så meget, når jeg
skyder pilene afsted”. Det var tydligt at se under hans

og de andre elevers skydning, at det der med koncentrationen, blev taget alvorligt og at det faktisk gav en
umiddelbar fornemmelse af, at blive bedre når de koncentrerede sig.
Jona fra 5.a på Ellebjergskolen (Kbh. kommune) fortæller tilsvarende, at hun syntes, at det er sjovt at prøve bueskydning, og at de i klassen har talt en del om
denne dag. Hun prøvede bueskydning første gang på
introdagen.
For Jona er det specielt at være med i dag, og hun
fortæller, at hun ikke ved, om hun kommer til at skyde
igen, men at hun godt kan lide at stå med buen og
ramme skiven. Hun fortæller videre, at hun syntes at
det er dejligt at være med til at skyde sammen med de
andre fra klassen og de andre børn fra de andre skoler.
Skydningerne bevæger sig gennem kvart- og semifinaler, og vi er nu nede på 10 tilbageværende skytter.
Stemningen i lokalet tager til og er virkelig intens. Der
bliver klappet og kammerater og lærere kommer med
opbakning i form af tilråb, klapsalver kampråb. De tre
elever der går af med pladserne til finaleskydningen,
har kæmpet hårdt og været meget fokuseret gennem
dagen. Der bliver leveret en stabil god skydning fra de
tre skytter. og stemningen var spændt, da skytterne
lå tæt gennem finaleskydningen.
Men alt finder sin plads og resultatet blev sådan
at Skolernes Verdensmesterskaber i bueskydning for
5/6. klasser blev vundet af Thor (48 point) fra Utterslev skole, Kbh. (6. klasse), sølvet gik til Natalie (43
Fortsættes på side 14
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Fortsat fra side 15

point) fra Utterslev skole, Kbh. (6. klasse) og lige derefter kom Jonathan (40 point) fra Lundehusskolen,
Kbh. (6. klasse)ind på en bronzeplads.
Stævnet sluttede i samme gode stemning som det
startede om morgenen. En spændende dag sluttede
og endnu et fint samarbejde har vist sin styrke. På vej
ud af døren fangede jeg Kenn Romme til en kommentar, og han lignede en træt men glad mand:
”Det er klart at et skolernes VM i bueskydning som
dette, kræver en koordineret og struktureret indsats
fra klub, forbund og kommune. Vi havde lovet Københavns Kommune at lave et spin off af VM, og valget
faldt på et VM i miniformat for vores skoleklasser. Vi
har forberedt os godt og har grundigt udført et forløb,
som har været mere end tilfredsstillende.
Det som du har oplevet i dag, er det samme billede,
som vi har set uge efter uge under introskydningen.
En flok glade og engagerede elever, som virkelig har
fået en rigtig god oplevelse med en sport, som måske ikke var et naturligt valg for dem, samt en utroligt
positiv stemning fra klassernes lærere, som er interesseret i endnu mere bueskydning i skoleregi. Det er
selvfølgelig noget, vi følger op på i samarbejde med
KBL.
Om skolernes VM i bueskydning giver et direkte afkast af nye medlemmer til sporten, er et spørgsmål,
som ikke kan besvares. Men forudsætningen for at
bueskydning bliver italesat som sjovt, spændende og
udfordrende er i hvert fald opfyldt. De bedste ambassadører for vores sport er dem, som har prøvet det, og
kan lide det, og dem har vi skabt 275 af med dette
event”.

Michy fra Solvangskolen

Finaleskydning
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Gildbrosskolens heppekor

Hedegårdsskolens heppekor

Der gøres klar til de første skydninger

Vinderne af Skolernes VM

Thor hyldes af klassekammeraterne

SIDE 17

SIDE 18

BUESKYDNING // NOVEMBER // 2015

Forfatteren med en bluntspids på pilen en vinterdag

BUESKYDNING // NOVEMBER // 2015

SIDE 19

■ Tekst og foto: Jes Lysgaard

STUMP SKYDNING
Stumpskydning er buens legeplads, det er det sted,
hvor man kan slippe pointene og lade legen og skydningen træde frem, uden at et resultat kommer ind og
skubber til tankerne.
Mange bruger stumpskydningen som leg og en dejlig gåtur i skoven og nogle skytter bruger stumpskydnigen til at slippe en snigende pletskræk. Pletskrækken, eller den reflektoriske fejlbevægelse, som jeg
helst vil kalde det, er en anden historie.
Hvad er stumpskydning så? Tidligere brugte man
stumpskydningen, som en måde at øve sig på at gå
på jagt med buen. For de fleste moderne bueskytter
er stumpskydningen basalt set en gåtur med buen i
skoven, på marken, græsplænen eller på stranden. I
princippet hvor som helst det er muligt at skyde med
buen, uden at overtræde de sikkerhedsregler, der skal
være til stede. Målene er alt, hvad der dukker op undervejs, en mælkebøtte, en træstup eller et blad der
bevæger sig i vinden. På stranden har jeg indimellem
haft en plasticpose med, som har ageret bevægeligt
mål, hvor den i vinden har sejlet hen over sandet, og
udgjort et spændende mål.
Nogle af de dejligste skydedage jeg har oplevet,
hvor alt har været overladt til glæden og min egen
lyst til skydningen, har været en tur i skoven eller på

Øverst en Judopoint, nederst en gummi bluntspids

stranden, hvor grene, og træstubbe for en stund har
været målene.
Hvad skal man bruge til stumpskydning?
Helt praktisk er det en god ide at udstyre sig med judopoints på spidserne eller blunts (se billede). Specielt
de såkaldte judopoints er gode, de graver sig ikke ned
i skovbunden eller græsset, og de er til at få ud - selv
af en træstup. Den inkarnerede langbueskytte kan
være lidt træls over, at træpilene knækker ualmindelig let. Derfor kan langbueskytten med fordel anskaffe
sig nogle kunststof pile til stumpskydning.
Sikkerhed
Sikkerheden er essentiel når man færdes uden i naturen med buen. Derfor skal man sørge for, at der er
frit til målet, og der skal være frit bagved og til siderne. Lad være med at skyde længdeskud, hvis du ikke
kan se hele den strækning pilen flyver i. Desuden skal
man indhente tilladelse, hvis man færdes på private
grunde.
Når træerne mister bladene her i efteråret og skovene bliver mere åbne, er det oplagt at tage en tur på
Stumpskydning. God fornøjelse.

Stumpskydning i en skov i Sverige
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NICE TO KNOW
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 forskellige 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 blive 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
opfinde 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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SUPER SLIDSTÆRKT
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Gimli-store.dk
- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - faneapparater - 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.

Stavtrupvej 34 B - 8260 Viby J. Tlf. 2241 5790. Mail: gimli@gimli-store.dk
(Indkørsel fra Ormslevvej 269).
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STÆVNER
Som altid kan stævnerne og diverse aktiviteter ses på aktivitetskalenderen
www.bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

VINTERSKYDNING
Vinterskydningen er allerede godt i gang
du kan følge med i resultaterne på linket herunder.
http://www.vinterskydning.dk/vinterskydning/#
Klik dig ind og se under fanen stilling.
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NÆSTE NUMMER:
Næste nummer af Bueskydning udkommer i december 2015
og deadline til artikler og indlæg er 12. november 2015
Artikler og indlæg kan sendes til bladet@bueskydningdanmark.dk

BUESKYDNING DANMARKS
BESTYRELSE
FORMAND

BREDDEANSVARLIG

UDVALG

Rolf Lind

Hans Lassen

DOMMERUDVALGSFORMAND

Tlf. 4352 5592

Tlf. 2460 9476

Jane Sigil

formand@bueskydningdanmark.dk

bredde@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 6080 0391

NÆSTFORMAND

BEST.MEDLEM

Morten Holm-Nielsen

Sanne Rahbek

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Tlf. 2929 7232

Tlf. 3060 3509

Erik Hjortebjerg

viceformand@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 6618 8766

ØKONOMI

BEST.MEDLEM

Bente Nielsen

Jan Jager

LOVUDVALGSFORMAND

Tlf. 2518 0916

Tlf. 2167 2197

Flemming Skjoldborg

finans@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 8991 2010

ELITEANSVARLIG

BEST.MEDLEM

Klaus Lykkebæk

Bjarne Strandby

Tlf. 2518 0306

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586

elite@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

dommer@bueskydningdanmark.dk

ao@bueskydningdanmark.dk

lov@bueskydningdanmark
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