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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

Vi 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

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

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.

®

BALDUR’S ARCHERY

Ørbækvej 6
7330 Brande

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

Hovedgaden 17A
4140 Borup

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

April2013.indd 1

Tlf. 97 18 33 56
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INDHOLD

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
Indeværende år har budt på mange oplevelser og rigtig meget
god bueskydning.
Jeg behøver ikke her at remse alle de spændende events og
konkurrencer op, eller gøre mig til herre over, hvilke der har været de bedste. Deltagerene til stævnerne og arrangørerne til de
forskellige events, har alle deres favoritter. Det største har dog
været VM i København.
På trods af de mange beskrivelser af elitens gøren og laden,
både på skiverne og i skoven på 3D banerne, så har klubberne
gjort et stort stykke arbejde for bredden. Bredden, der i år fyldte
en del mere end tidligere på årets budget, er blevet mødt med
mange forskellige tiltag. Mange kurser er blevet afholdt og rigtig mange nye skytter er blevet guidet gennem en opstart med
buen i hånden. Klubberne har holdt events og stævner og flere
frivillige tager deres tørn for at få klublivet til at fungere.
Bueskydning Danmark er ikke et stort forbund med store
pengesponsorere, derfor er det frivillige klubarbejde, det der
får hjulene til at dreje rundt. Og en uundværlig kraft i det fundament som eliten bygger på. Dette fundament har vi set bære
toppen mange gange dette år. Derfor vil jeg, i denne leder, opfordre os alle til, både at støtte, men også til at indgå i, det frivillige arbejde.
Med denne opfordring vil jeg ønske alle en god jul
og et spændende og godt nytår.
Jes Lysgaard
Redaktør
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■ Tekst: Dennis Bager Arcus // Foto: Leon Rasmussen

DANSKE MESTERSKAB
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BER FOR MASTERS

I 2016 afholdes der forsøgsvis særskilt Master DM
indendørs og udendørs. Dette bliver afholdt i en anden weekend end senior DM. På denne måde kan man
som Master skytte deltage i både Master DM og DM
for Seniorerne. Altså kan man nu som Master skytter
både vinde DIF guldmedalje ved DM som senior og
guldmedalje ved Master DM.
Master skytter står således ikke længere i dilemmaet om hvorvidt de skal skyde som Master eller senior
til DM. Vi håber herved på lidt flere deltagere samlet
set, da nogle Master skytter nok vil stille op til begge mesterskaberne, både som individuelle skytter og
sammen med deres klubhold. Desuden håber vi på, at
rigtig mange klubber vil ”samle tropperne” og stille
med hold. Arcus afholder indendørs og Lyngby udendørs. Begge klubber forventer at afholde mesterskabet på en dag.
Vi vil gerne opfordre landets Masterskytter til at
tage udfordringen op og deltage. Så vi kan få DM for
Master løbet godt i gang så det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
Arcus og Lyngby
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■ Tekst: Stephan Hansen og Allan B. Grønkjær // Foto: Stephan Hansen

ALL IN PÅ BUESKYDNING
En måneds tid efter sit livs – indtil videre – største triumf, der indtraf under VM i København, sendte Stephan
Hansen en pressemeddelelse ud. Overskriften forklarede kort, hvad det handlede om, ”Stephan Hansen
vil forsøge sig som fuldtids bueskytte.” Den nyslåede
verdensmester i compound går i en alder af 20 år all in
på tilværelsen som bueskytte. Planer om uddannelse
er indtil videre sat på standby, og månederne efter
VM er brugt til konkurrencer, afslapning og til at få ny
inspiration.
”Kort efter VM var der World Cup i Polen, hvor jeg
skød ganske okay – dog ikke helt op til mit bedste,
men fint nok for et stævne lige efter VM,” fortæller
Stephan Hansen.
Efter Polen kunne Stephan Hansen mærke, at han begyndte at tvivle på, om han skulle starte på den planlagte uddannelse (finansøkonomi online).
”Jeg havde ikke helt styr på, hvad der skulle ske og
så en mulighed i at blive professionel bueskytte, efter
jeg vandt VM i København. Efter en uges overvejelser
og snak med mine forældre og Mads Krogshede (ungdomslandstræner), så besluttede jeg ikke at starte på
min uddannelse alligevel, ” siger Stephan Hansen
”Jeg var kommet ind på den uddannelse, jeg gerne
ville på. Men jeg kunne bare mærke på mig selv, især
efter VM, at mit hoved ville alt andet end at gå i skole.
Tidligere, når jeg var til stævne, kunne jeg tænke at
”åh nej, nu skal jeg i skole og huske at lave lektier”.
Det gælder om at tømme hovedet for de tanker, der
kan genere skydningen, udtalte Stephan Hansen til
Folketidende, 10. oktober 2015

Mexico som base i et par måneder
Stephan Hansen er kærester med Aida Roman, recurveskytte på det mexicanske landshold og OL-sølv vinder fra OL 2012. Den nye plan for hans liv betød, at
han bookede en billet til Mexico, hvor han ville opholde sig i et par måneder.
”Jeg have lyst til at tage noget tid i Mecixo, hvor jeg
kunne træne og møde en masse nye mennesker. Dog
med en uge i Medellin, Colombia og en uge i Rio de
Janeiro, Brasilien.”
Turen til Sydamerika gik først til Mexico City i et
par dage. Herefter til Medellin i Colombia for at skyde
World Cup 4. Stephan Hansens oplevelse af byen var,
at det var et rigtig flot sted og et godt stævne. Han
havde en god følelse i finalerne og endte turneringen
som nummer 4.
Fra Colombia tog Stephan Hansen sammen med sin
kæreste direkte til Rio de Janeiro, hvor hun skulle skyde OL Test Event. Samtidig havde Stephan mulighed
for at holde ferie. Rio viste sig dog at være en lille
skuffelse, da Stephan Hansen oplevede, at det ikke
var så lækkert et sted, som han havde regnet med.
Alligevel var det god tur og en fin ferie. Fra Brasilien
gik turen tilbage til Mexico City. Det var tilbage på
træningsbanen, samtidig med der var plads til ferie. Et
par uger efter Rio de Janeiro tog parret på forlænget
ferie til Cancun. ”Det er nok det flotteste sted, jeg nogensinde har været. Det var lidt som Las Vegas: Store
hoteller og en virkelig flot strand i det Caribiske Hav.
Vi var der 4-5 dage og tog bagefter tilbage til Mexico
City. Her begyndte vi at træne noget mere. Vi skulle

BUESKYDNING // DECEMBER // 2015

SIDE 9

Stephan Hansen og Erika Anear

dog lige til et 3D-stævne i den lidt nordligere del af
Mexico. Det var et rigtig flot sted i ca. 3.000 meters
højde”, forklarer Stephan Hansen. Tilbage i Mexico
City begyndte træningen for alvor. World Cup-finalen
lå forude. Den blev afholdt i Mexico City den 24.-25.
oktober, og Stephan Hansen skulle deltage i compound mixhold sammen med Erika Anear. Det danske
mixhold havde kvalificeret sig som årets bedste hold.
”World Cup-finalen nærmede sig, og jeg havde en
fin følelse af, at det nok skulle gå godt. Jeg fik trænet
fint og spist en masse tacos. Og World Cup-finalen gik,
som de fleste nok ved – vi vandt!”, fortæller Stephan
Hansen begejstret.

Erika Anear

Fortsættes på side 10
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Fortsat fra side 9

”Efter World Cup finalen havde min kæreste fået VIP
billetter til Formel 1, så det skulle vi se. Jeg ser normalt alle løb i Formel 1 og holder med Ferrari. Jeg har
set det live en gang før i Ungarn men ikke med billetter til mange tusind kroner. Det var ganske fint løb.
Dog er Formel 1 klart bedst at se i tv'et, hvis man går
op i det. Hvis det mere er for stemningen, så er det
ganske fedt på stadium. Helt godt gik det dog ikke for
Ferrari, da begge biler udgik. Efter formel 1 søndag
tog vi op i bjergene, hvor Aidas forældre har et hus.
Meget hyggeligt og rigtig flot udsigt. Til sidst på turen var vi til indendørs stævne i Aguascalientes. Godt
stævne og skød rigtig fint for første stævne i indendørs sæsonen,” fortæller Stephan Hansen.
”Der har været rigtig mange fly ture siden VM.
Omkring 15 enkelt ture inden for et par måneder, og
jeg har oplevet rigtig mange spændene ting og steder”, slutter Stephan Hansen.

Mexico

Stephan Hansen og Erika Anear på podiet igen
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■ Tekst: Kathe Busk Rasmussen // Foto: Kathe Busk Rasmussen

MOR TIL EN BUESKYTTE
Min søn har altid været en fodbolddreng, så den dag
han kom og fortalte, at det ville han ikke mere og vi
skulle finde en anden sport til ham, tabte jeg kæben
og tænkte ”Hvad pokker kan vi så finde på”?.
En intens søgning på nettet gav mange forslag og
var ganske uoverskueligt at finde rundt i. Hvad pokker gør man så? En søgning kun i Viborg By hjalp med
at indsnævre feltet af kandidater. Jeg hev knægten
ind til pc´en og læste op af listen med de mange muligheder. Og puha, der var mange. Men problemet var

Knægten - Tobias Busk Østrup

ikke så stort som antaget, da knægten straks sagde:
”Mor! det skal være det øverste på listen”. Så var en
bueskytte født.
Nå – jeg kom i gang med telefonen for at finde ud
af hvor og hvornår man kunne træne. Da udvalget
ikke er stort i Viborg, måtte det jo ende med Viborg
Bueskyttelaug.
Hold da op, hvor blev vi taget godt imod. Selvom jeg
kom som den forvirrede mor, med sin 9 årige knægt i
hånden. Tobias fik stukket en bue og nogle pile i hån-

Fortsættes på side 12
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Tobias fra indendørs ungdoms DM

den og så gik træneren ellers i krig med, at give ham
instruktioner om hvorledes det foregår og hvad man
må og ikke må. Aldrig har moren haft SÅ store ører og
så mange blinkende advarselslamper for øjnene – for
bueskydning er jo en meget farlig sport, som under ingen omstændigheder egner sig for børn under 30 år.
Men ungen overlevede den første dags undervisning og jeg kunne jo se, at de andre børn i klubben lever i bedste velgående. Jeg var overbevidst om, at der
ville flyde lig rundt, da undervisningen var overstået.
Puha, der hoppede hjertet lige på plads igen.
Øjnene var store og lige så var smilet på knægten,
da han i bilen på vej hjem proklamerede, at dette lige
var ham. Godt det var mørkt i bilen, så han ikke kunne
se koldsveden springe frem, på mig, ved tanken om,
at han skulle til at dyrke en sport som jo er ”livsfarlig”.
Næste dag måtte jeg, med bankende hjerte og dystre tanker, krybe til korset, og ringe til klubben for at
sige, at ynglet gerne vil komme igen. Gad vide hvor
længe han overlever og hvor længe der mon går, inden jeg får besked om, at han ikke er velkommen mere,
fordi han har skudt træneren eller et andet barn?
Men, men, men, ungen overlevede og fik lov til at
blive i klubben. Han slog pjalterne sammen med en
skytte på samme alder – en meget dygtig skytte – hvilket betyder, at han vil være lige så god som Mikkel,

Optælling fra indendørs ungdoms DM

som skytten hedder.
Men så løb vi ind i problemer, for han ville jo lige
som Mikkel have sin egen bue – hvilket man jo ikke
kan fortænke ham i. Men landet lå bare således, at jeg
er imellem job og alene med to møgunger. Så hvad
gør en klog – joo, hun siger til ungen, at han jo kunne
komme til at nævne, at han godt kunne tænke sig sin
egen bue og udstyr, næste gang han kommer hjem til
mormor og morfar – og wupti, så var der styr på eget
udstyr.
Siden er det så gået fremad med stormskridt. Resul
taterne er væltet ind og værelset er efterhånden pyntet med skydeskiver fra stævner og medaljerne hænger side om side med de mange fodboldmedaljer.
jeg har også været nødt til, at finde mit meget-langtvæk-gemte-håndværker-gen frem – da knægten jo og
så kommer hjem med pokaler og andet der skal stå på
hylder. Gad vide om vi ender med, at skulle bygge til
huset?
Men for at gøre en lang historie kort, kan jeg kun
sige, at ynglet overlevede, slog ingen ihjel og kan til
enhver tid anbefale andre at gå til bueskydning.
Venlig hilsen
Fra en mor til et barn,
der endnu ikke har taget livet af nogen.

FORBUNDSMØDE 2016

Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i
DLG | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
Søndag d. 17. april 2016 kl. 10.00
Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.
Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan
fremsætte lovforslag, skal for at blive behandlet på mødet være
Bueskydning Danmarks sekretariat i hænde senest 6 uger før
Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 6 uger før
Forbundsmødet.
Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag,
lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest
3 uger før mødets afholdelse.
Deltagerpris: kr. 200.- pr. person
– Prisen dækker frokost og forplejning.
Sidste tilmeldingsdato er 29. februar 2016
Rolf Lind
Formand Bueskydning Danmark
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■ Foto: Eva Kristensen (arkivfoto)

NICE TO KNOW

Jeg har den sidste periode modtaget flere opdateringer fra 3D ad
hoc udvalget. Og der er ved at være ryddet op i de forskellige love,
så der er fremkommet et forslag til næste generalforsamling. Det
er et stort stykke arbejde, der er lavet, og 3D lovkomplekset ser
ud til at blive tidssvarende.

Jes, Redaktør

Bueskydning Danmark | Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby | T: 43 26 27 28 | info@bueskydningdanmark.dk
www.bueskydningdanmark.dk

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

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,
INDBYDELSER
OG RESULTATER

Som altid kan du gå ind på Bueskydning Danmarks hjemmeside og holde
dig ajour med indbydelser til stævner, kurser mm på aktivitetskalenderen.
www.bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/

Resultaterne fra de forskellige stævner kan tilsvarende ses på
Bueskydning Danmarks hjemmeside eller på Ianseos hjemmeside.
www.bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/
www.ianseo.net/TourList.php

BUESKYDNING // DECEMBER // 2015

NÆSTE NUMMER:
Næste nummer af Bueskydning udkommer i februar 2016
og deadline er 12. januar 2016.
Læs bl.a. anden del af artiklen om reparation af 3D skiver.
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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