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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
Godt nytår til jer alle. Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det
nye år og startet en ny og spændende sæson op. Det forgangne
år bød på VM, verdensmestre, World Cup mestre (læs bl.a. Erika
Anears fine artikel inden i bladet) og flotte resultater inden for
alle bueklasser og genre af bueskydningen. Danmark kan godt
være stolte af de skytter, der repræsentere landet i de officielle
konkurrencer rundt om i verden.
Vi kan også være stolte af vores foreningskultur. Det er, efter
min bedste overbevisning, den kultur der er med til at skabe den
ramme, der gør, at vi kan stille med så mange dygtige mennesker. Her tænker jeg både på skytter, men især alle dem der får
det hele til at fungere – de frivillige kræfter. Forældrene der lige
tager en opgave i klubben, skytten der lige bliver efter træning
og rydder op, bestyrelserne der får rammerne i klubberne til at
hænge sammen, osv. osv. I det kommende år vil medlemsbladet
Bueskydning have et stort fokus på de mange frivillige kræfter,
der er rundt om i landet.
Som sædvanlig indledtes året med nytårspokalen i Tåstrup, og
allerede i skrivende stund er der afviklet mange stævner, både
skive stævner og 3D stævner. Ser man på aktivitetskalenderen,
bugner den allerede af tilbud, både med kurser og stævner.
I bladet denne gang kan du bl.a. læse en opfølgning til bueugen i Sverige i efterårsferien. En opfølgning på en artikel fra
marts 2015 om reparation af 3D dyr, og Erika Anears beskrivelse af Worldcup finalerne i Mexico.
Rettelser til december-nummeret 2015: Billedmateriale til
Stephan Hansens artikel er taget af Erika Anear og billederne til
Käte Rasmussens artikel er taget af Leon Rasmussen.
God læsning
Jes Lysgaard , Redaktør
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■ Tekst: Kenn Romme Larsen // Foto: Jørgen Phillipp

BUEUGEN I SVERIGE 2015
Tænker du, at du skal noget helt specielt i din efterårsferie 2016, men mangler lidt inspiration, kommer
her et rigtig godt bud på en god og anderledes oplevelse med din idræt
For nittende gang gjorde børn og unge, fra 6 danske bueskytteklubber, skoven omkring Massemåla i
Småland (Sverige) usikker i efterårsferien.
Mest farligt var det nu nok for det lille papiregern
ude på 35 m, som alle ihærdigt forsøgte at ramme.
Traditionen tro får hver skytte, der rammer egernet på
passende vis en ”egernpil”. Der har været et egernmål
på 35 m hvert år siden Bueugens start i 1996, og i år
var der ekstraordinært mange fuldtræffere.
Bueugen anno 2015 talte 21 børn og unge og 6 ledere i den gamle skole i Massemåla. Yngste deltager
var Rune på 9 fra Holstebro, ældste Martin fra Lyngby.
På en sådan tur bliver der selvsagt skudt i lange baner og på engen ved siden, af var der anlagt en skydebane med både jagt og skivemål, heriblandt egernet
på 35 m, og jagtprøverådyret på afstande fra 5 m til
25 m. Ovre på den anden eng, lidt inde i skoven, var
der lagt en ”vandrebane” ud med jagtmål med passende forhindringer i.
Hvad sker der i bueugen
Aftenerne, og for nogles vedkommende efterhånden
også dagene, var præget af værkstedaktiviteter. I år
blev der som sædvaneligt bygget knive, pilekoggere, bælter og buer, plus alle de andre ting af læder og
lignende. Det var de flotteste rygkoggere, der er set
lavet på Bueugen, som med Idas kyndige vejledning
i punslingens og narvsværtningens kunst så dagens

lys i skolestuen. Disse koggere vil man kunne se i
brug fremover ude til stævnerne.
Seks flotte knive blev færdige og nogle fik endda
lavet en skede til deres kniv. Igen efter vejledning af
multikunstneren Ida.
Fire langbuer blev færdigtrimmede og manglede
bare lidt finpudsning. Som i de senere år var buestavene af en planke af ask, hvor årerne lå tæt og tilnærmelsesvis parallelt med overfladen. De fire buemagere arbejdede målbevidst og hårdt for at nå at
blive færdige, og det var imponerende at se Rune på
9 håndtere en høvl, som om det var noget han gjorde
til daglig.
Så var der en hel gruppe, der strikkede! Ikke kun
piger, her kunne Jakob også være med. Det er første
gang denne aktivitet har været så fremtrædende på
Bueugen. Endnu en ny aktivitet blev indført: Bygning
af minibåde. Ida finder et stykke bark/ træ. ”Det må
der kunne blive en båd af”, og i løbet af ingen tid har
hun snittet en lille båd med sejl og det hele. Og lige
pludselig var der et antal af skytterne, der sad og
snittede både.
Agnes’ veje er uransalige, eller i hvert fald ikke altid
helt de samme som andres. I år gik de opad, op i træerne, med professionelt klatreudstyr og hjelme og det
hele. Til næste år sidder hun deroppe og skyder!
Vi kom desværre ikke til Oskarshamn i år. Vi plejer
ellers at have en lille ”tävling” med bueskytterne i
Skogens IF i Oskarshamn, men i år skulle vi med den
offentlige transport, og det var en håbløse mission.
Sø-stævnet blev afholdt. Der blev skudt på ænder,
gæs og en gedde ude på/i vandet, alt sammen udfor-
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Olivia Rendaz efter hun har ramt en 3D and ude på vandet

drende mål da det er svært at vurdere afstanden ude
på vandet og gedden nede i vandet tager man nemt
fejl af på grund af lysets brydning i vandet. Præmierne
var glas, som Jan fra Lyngby havde ætset navnene i.
Vi havde i år en skytte med, som har glutenallergi,
det viste sig at være uhyre let at takle. I de gængse
supermarkeder kan man få pasta, cornflakes, mel m.m.
uden gluten. Og til jævning af sovs og lignende bruger
man majsstivelse i stedet for hvedemel. Bortset fra
rugbrød, bagte vi selv alt vores brød, inkl. det glutenfrie. Al dejen blev lavet om aftenen og brødene bagt
om morgenen.
I den daglige træning blev der tid til at koncentrere
sig om de enkelte skytters særlige behov, også dem

Læderarbejde
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som arbejdede lidt mere målbevidst med deres skydning. Og det er helt sikkert, at alle fik øvet sig grundigt
på 35 meter.
Sidste dag inden hjemrejsen blev buejagtprøven
stillet op på engen og alle, der havde lyst, kunne prøve,
om de kunne klare den officielle buejagtprøves krav
til træfsikkerhed. Fem skytter bestod, alle compoundbueskytter: Thor, Sasha, Martin, Marcus og Benjamin.
De fik alle et til lejligheden produceret diplom, som
dog gør opmærksom på, at det ikke giver ret til at gå
på buejagt. Frank og Claus var de strenge ledere af
buejagtprøven, og der var ingen slinger i valsen, det
foregik på nøjagtig samme måde som til jagtprøven.
Senere på dagen arrangerede Johanna og Helena
slikskydning med skæve mål, snydemål, snyd og bedrag og andet sjov.
Mad og fest
Ugen igennem stod madkunstner Jørgen som sædvanlig for ganens behagelse til frokost og aftensmad.
Han fik 10 ud af 5 kokkehuer af børnene, der erklærede, at al mad Jørgen laver smager godt. Ved hans side
stod for det meste Christina, som også sørgede for de
fleste af indkøbene.
Jørgen stod selvfølgelig også for festmiddagen den
sidste aften. Hovedretten var vildsvinekøller. Disse

blev stegt i jordovne, som nogle af skytterne gravede
ude i haven. Hullerne var vel ca. ¾ meter dybe og foret
med store sten. Heri blev der tændt bål, og da der kun
var gløder tilbage blev disse fjernet og køllerne, et til
hvert hul, blev lagt i. Hver kølle var pakket ind i stanniol og et vådt stykke af et gammelt dynebetræk, og i
gruben blev de dækket med jord. Efter et par timer var
de færdige og mageløst saftige og møre.
Efter festmiddag stod skytterne for underholdningen. Dels blev der nomineret og udnævnt en række
priser: ”årets” kok, barnligste leder m.m. Der var utallige, og jeg kan slet ikke huske dem alle. Der var også
årets Bueugerevy med en hel del improvisation i til
morskab for os alle. Denne sidste aften måtte skytterne være oppe så længe de orkede, og en større flok
”døgnede” og sad, med hængende øjne næste morgen
da vi andre stod op. Alle blev sat i sving med pakning,
oprydning og rengøring, og det tog de nu stiv arm.
Tak til alle, for endnu en fantastisk Camp-Bueugen
i det svenske!

Knivværksted

Buebyggeri

Bålhygge
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Så går det opad

Der var tid til træklatring også
Bålmad

Mad om bålet
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■ Tekst // Foto: Erika Anear

WORLD CUP FINALEN I
MEXICO 2015
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Mindre end et år efter, jeg havde debut på det danske landshold, var jeg så heldig at få lejlighed til at
skyde compound mix hold med Stephan Hansen ved
World-Cup finalen.
Et mix hold rangeres efter den bedste dame og
bedste herre skytte i kvalifikationsrunden, og de skyder som mixhold eliminationsrunder. Det højest rangerede hold optjener point. Og det bedst placerede
hold samlet efter alle World Cup-afdelinger er afsluttet, får retten til at skyde efter guld ved World Cup
finalen. I år var det Danmark versus hjemmeholdet
Mexico.
Det var en sand holdindsats med Tanja Jensen, Sarah Sönnicshen og jeg selv – også alle TIK-skytter,
tjente point til rankingen. Det endte med at sende os
i WC-finalen, og alle tre piger vandt guld til en World
Cup i henholdsvis Tyrkiet, Polen og Mexico (sammen
med Stephan Hansen) for Danmark.
Op til Mexico var Martin Damsbo og jeg tvunget til
at træne udendørs i kulde og ofte regn i Danmark,
mens alle andre skytter allerede var flyttet indendørs. Så vores haveskur blev bygget om til et skydehus (Damsbo og Anear bor sammen på Sjælland, red.)
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og vi skød en masse pile med hjælp fra kunstig belysning.
På vej til Mexico lykkedes det mig at spilde en
Coke Zero i min taske. Jeg fik ødelagt min Harry Potter-bog, og mit billede i mit pas smeltede. Jeg fik
også næseblod på vej ud af flyet. Så jeg var et kønt
syn, da jeg nåede Tolden i lufthavnen. Jeg var dækket
af blod og holdt et ret mistænkeligt pas. Vi kom dog
fint igennem.
Uofficiel træning var hårdt arbejde på grund af Mexico Citys placering i bjergene- At være i højden kræver tilvænning, og samtidig havde vi jetlag. Hver pil
føltes, som er du forpustet trods en glimrende fysisk
form hjemmefra. Men Stephan Hansen, Martin Damsbo og jeg lykkedes med at få en god træning og deltog også i den celebrity arrangement begivenhed.
Flere af Mexico Citys berømtheder var med omkring i
finale-setup’et. De prøvede bueskydning, og vi skulle
lære dem at ramme. Der var også en mini konkurrence om tv-kameraer.
Ved officiel træning koordinerede vi dagen. Stephan Hansen var træner for Martin Damsbo, mens
Damsbo fungerede som træner for os. Der var tilskuere rundt omkring os til den frie træning, og derefter
havde vi den tomme, men ret imponerende konkurrencebane for os selv til den officielle træning. Bare
os, de tomme tilskuerpladser, og orkanen Patricia der
var på vej.
Konkurrencedagen var fyldt med nerver, men mindre stresset fordi orkanen var blevet nedjusteret,
hørte vi. Det er en mærkelig oplevelse at træne i en
måned, flyve 18 timer og kun skyde 8 pile. En række
af verdens bedste skytter var i ilden før os. Mange af
dem skød 8’ere. Herunder mr. Perfect, Mike Schloesser, som chokerede os alle, der så på. Martin Damsbo skød den næsthøjeste score i de ¼-finalerne, men
tabte desværre matchen. Han endte derfor på en
samlet 5. plads.
Omkring 4500 mennesker var mødt op for at se
mixhold-finalen, og det var med rystende knæ, at jeg
skød mine 8 pile. Du kan ikke høre noget på grund af
Fortsættes på side 12
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støjen fra tilskuerne, så du er nødt til at se, hvornår
uret begyndte at tælle, og jeg kunne begynde at skyde. Sådan var det for hver pil. Man kunne heller ikke
høre dommeren anvisninger, så vi måtte læse dommerens håndbevægelser. Sammenlagt med rystende
knæ og buearm, tilskuernes brøl og den stressende
ventetid gjorde det til en meget speciel oplevelse.
Danmark måtte slå alle hold i verden, for at blive inviteret til at skyde finalen. Så på en måde kunne man
tænke, at arbejdet allerede var udført. Men hjemmeholdet fra Mexico bestod af Mario Cardoso (som netop havde slået Mr. Perfect i den individuelle turnering) og den erfarne topskytte Linda Ochoa (mexicansk bueskydnings dronning). De var begge i top 4 i
den individuelle World Cup-finalen, så det var en hård
mixholdsfinale.

Alt i alt skød vi godt. På Danmarks hold mangler vi aldrig tid, hvorimod Mexico blev presset på tid, og det
slog dem ud. Vi havde ekstra tid efter alle vores serier, mens det mexicanske hold skød deres sidste pil på
buzzeren efter hver ende. Det var en stor ære at skyde finalen, og det var en endnu større ære at vende
hjem med guld til Danmark. Det var en stor afslutning
på en stor sæson for holdet, hvor vi alle arbejde hårdt
for at vinde.
Vi underskrev snesevis af autografer, bar fjollede
hatte, vadede gennem fans, spiste græshopper til tv
og fløj 18 timer tilbage til Danmark til den nye sæson. Indendørs kan bare komme an!

Sorø Bueskyttelaug
Inviterer til
30 måls 3-D Jagtstævne søndag den 10. April 2016
Vores hyggelige og spændende 3-D stævne afholdes traditionen tro på
Grønningen, Ringstedvej 20, Sorø.
Skydning og pointsystem for alle vil være efter 2 pile systemet:
(X=11)/10/8/5
RØD – compound og recurve for Master/Senior/WA Junior
HVID Mini og Micro, alle buer.
BLÅ – resten incl buejæger
Der vil være salg af kaffe og the fra kl 8:30
Derudover vil vores bod kunne tilbyde lidt en varm gryderet m/ris til frokost
Vanen tro vil der være masser af god kage til kaffen.
Sodavand kan købes hele dagen .
Øl vil kunne købes efter endt skydning.
Opvarmning 9.00-9.45 Forventet start kl.10.00
PRIS OG TILMELDING:
Skriftlig tilmelding, gerne klubvis, senest den 28. marts sendes til:
tilm@xn--sorbueskyttelaug-nxb.dk
Master/Senior/Junior kr. 200,00 – Ungdom kr. 100,00
Stævnegebyr bedes indsat på konto: 3411 – 11051472
Overføres samtidig med tilmeldingen og husk
angivelse af skyttens navn og klub.

Vel mødt
Sorø Bueskyttelaug
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REPARATION AF 3D DYR
- KAPITEL II
Der er nu gået over et halv år, siden Erik Kornbæk
og undertegnede skrev en artikel i marts nummeret
(2015) af medlemsbladet for Bueskydning Danmark
("Bueskydning") vedrørende reparation af 3D dyr.
Billederne fra dengang (en hjort og en ugle) fremviste
helt nye reparationer.
Hjorten har været anvendt udendørs, og er skudt
i stykker. Uglen anvendes indendørs, og er stadig i
brug, idet den ikke har været udsat for skud i sommerperioden.
De viste billeder i forbindelse med denne artikel er
en sneræv, som undertegnede har skudt på med langbue igennem en længere periode. Mit mål (som nu er
nået) var at skyde 3.000 skud på "forsiden" af dyret (i
den reparerede del, hvor det meste udgøres af lungeringen), hvilket billedet gerne tydeligt skulle demonstrere. Skuddene er som nævnt i artiklen fra marts i år
afleveret med en langbue med et træk på 47 lbs og
med en afstand på 10 meter. Pilene er lavet af taperet

Hjorten der blev vist i marts-nummeret af Bueskydning 2015

oregonpine, dvs. cirka 8 mm i spidsen. Til at begynde
med trængte pilene omkring 1½ tomme ind i materialet. I dag trænger pilene kun cirka 3½ tomme ind, dvs.
der vil stadig kunne skydes på dyrets forside!
Lungering og hjertering samt centerring blev oprindeligt lavet med en opvarmet knivspids, således at
markeringen af ringene fremstod tydeligt.
Det bemærkes på billedet af forsiden, at lungering
og hjertering stadig er synlige, idet centerringen dog
ikke er til at få øje på.
Reparationen blev ikke udført af et helt stykke foam,
men sat sammen af et stort stykke og nogle småstykker, hvilket billedet også gerne skulle demonstrere,
idet den højre side af dyret (halvdelen af brystet) er
skudt væk, dvs. vedhæftningen har ikke kunnet holde til de mange skud. Denne "skade" skete efter cirka 1.500 skud, og kan anes som den lysebrune del af
forsiden.

Uglen der blev vist i marts-nummeret
af Bueskydning 2015
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Sneræven efter 3000 skud

For ikke at slide mere på forsiden er dyret nu blevet vendt om, og der kan skydes på "bagsiden" - sikkert også 3.000 gange! Billede nummer to viser den
ubrugte bagside.
På forsiden og bagsiden kan anes de steder, hvor
reparationsfoamet er limet sammen med den oprindelige del af dyret. Detaljer angående denne arbejdsgang fremgår af artiklen fra marts i år. Problemet med
"limstederne" er, at limen ikke er så robust som reparationsfoamen, hvorfor limstederne "skiller" ret hurtigt,
når reparationsdelen kun omfatter dyrets hjertering.
Erfaringerne igennem det sidste halve års tid er følgende:
• Reparer med et stort stykke foam, således at også
ryggen er inkluderet.
• Reparer forside og bagside med samme stykke
foam, og kan det ikke lade sig gøre, kan reparationen klares med to stykker foam, som samles på
midten af dyret.
• Forsøg at bevare bugen på dyret så vidt muligt,
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Den anden side af sneræven - klar til 3000 nye skud

hvilket især stabiliserer benenes placering (på de
dyr, hvor der er ben!).
• Reparer kun mellemstore dyr, idet store dyr kræver et for stort stykke reparationsfoam, hvilket betyder, at limen ikke holder så længe, som måske
ønsket!
• Reparer ikke små dyr, idet de skydes i stykker alt
for hurtigt – især af compoundbueskytter.
• Ved træning bør compoundbueskytter anmodes
om ikke at skyde på små dyr!
Til reparationerne er anvendt polyuretan foam (engelsk: polyurethane), som Danage kalder UP foam
(Ultra Performance), som er den art foam, der opfører sig som memory foam, dvs. med høj density/vægt
fylde.
Det foam, der anvendes til DOMINO skydemåtterne,
har en noget lavere density/vægtfylde, og har ved
mine tidligere reparationer vist sig ikke at holde til tilnærmelsesvis det samme antal skud som UP foamen.

SIDE 16

BUESKYDNING // FEBRUAR // 2016

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.
Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag,
lovforslag samt fuldmagtsformular tilsendes foreningerne senest
3 uger før mødets afholdelse
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.
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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STÆVNER
Som en ny del i bladet bliver alle de kommende stævner i denne periode listet op her,
med link til invitationerne.
SKIVE SKYDNING
Februar

3D STÆVNER
Februar

7. februar - Frederiksborg Pokalen
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-07%20Frederiksborg%20Pokalen.pdf

Ingen stævner er slået op i aktivitetskalenderen
denne måned
Marts

13. februar – Areana Challenge
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-13_14%20Arena%20Challenge%20
-%20Silkeborg-Aarhus.pdf

24. marts – Kilden rundt
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-03-24%203D%20-%20Kilden%20
Rundt%20-%20Kongskilde.pdf

20. februar - SM indendørs ungdom
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-20%20SM%20Ungdom%20-%20Praestoe.pdf

25. marts – Haderslev 3D
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-03-25%203D%20-%20Haderslev.pdf

21. februar – SM indendørs senior/master
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-21%20SM%20Senior_Master%20-%20
Praestoe.pdf
27. februar – Forbundsmesterskab Master
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-27%20FBM%20Master%20-%20Arcus.
pdf
27. februar - RM Fyn – Ungdom
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-02-28%20FM%20Ungdom%20-%20Arcus.
pdf
Marts
12. marts – DM inde Senior
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-03-12_13%20DM%20Senior%20-%20
Lyngby.pdf
19. marts – DM Ungdom inde
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-03-19_20%20DM%20Inde%20Ungdom%20-%20Taastrup.pdf
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■ Foto: Bjørn Iver Olufsen (Norges Bueskytteforbund)

NICE TO KNOW
Der sker mange ting i forbundet i øjeblikket.
Bueskydning Danmarks kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi er lanceret og giver et mere klart billede af hvordan kommunikationens retninger
og veje er i Bueskydning Danmark.
Der kan læses mere om kommunikationsstrategien her:
http://bueskydningdanmark.dk/bueskydning-danmark-lancerer-kommunikationsstrategi/
Frivillighedsstrategi
Frivilligheds strategien er noget af det nye der sker. Når strategien har fundet sin endelige form og bliver offentlig gjort, vil frivillige i forbundet, blive sat på dagsordenen. Det store stykke arbejde mange lægger i bueskydningen som frivillig, skal ses og anerkendes mere.
Forbundsmøde 2016
Forbundsmødet 2016 lægger også op til forandring, da vores formand Rolf Lind har meddelt, at han ikke stiller
op igen til formandsposten. Invitation mm. kan læses her:
http://bueskydningdanmark.dk/forbundsmoede-2016/
Ungdomslandsholdet
Bueskydning Danmark har udtaget skytter til ungdomslandsholdet 2016. Ansvarlig for udtagelsen er Mads
Krogshede, ungdomslandstræner, og Allan B. Grønkjær, sportschef. Udtagelsen er sket i samråd med landstræner Niels Dall.
Der kan læses mere ved at klikke på linket her:
http://bueskydningdanmark.dk/ungdomslandshold-og-talentcenter-i-2016/
3D ad hoc gruppen
3D ad hoc gruppen, som sidste år skulle se på reglerne i felt skydningen og 3D skydningen, har gennem året
arbejdet hårdt. Gamle regler, som ikke giver mening længere, bliver omformet, så det giver mening, i den udvikling som felt og 3D bueskydningen har undergået, siden reglerne blev lavet. Vi ser frem til at se det færdige
resultat.
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Tyveri på kongskildebanen
Som mange 3D skytter har erfaret, er det desværre ikke alle der har samme holdning til dit og mit. Det har vi
set den seneste periode på Kongskilde banen. 6 dyr er blevet stjålet.
Men…… Den ihærdige styregruppe på kongskildebanen, har været flittige med opklaringsarbejdet. Verden er
nemlig ikke så lille endda, og politiet har været indblandet. En skytte fra lokalområdet (heldigvis ikke en skytte
fra en af Bueskydning Danmarks medlemsforeninger), havde alle dyrene hjemme hos sig selv. Der kommer til
at pågå et retsligt efterspil. Godt gået til detektiverne fra Kongskilde.
Set herfra, havde det været en billigere løsning at melde sig ind i en af lokalforeningerne, så 3D tyven kunne
komme på Kongskildebanen uden at føle trang til at tage banen med sig hjem.

Hjemmelavet 3D gris i genbrugsmaterialer

Lav selv 3D dyr
Jeg har modtaget dette billede fra en af mine norske bueskytte venner Øystein Larsen. Billedet er af en hjemmelavet 3D gris. Den er lavet af bl.a. plasticposer og tape. Bjørn Iver Olufsen fra Norge, vil i næste nummer
guide os gennem en Build along billede serie, hvor der bliver pustet liv i en billig og velfungerende 3D gris til
træning.

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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NÆSTE NUMMER:
Næste nummer af Bueskydning udkommer i marts 2016.
Deadline er 12. februar 2016.
Redaktionen modtager med glæde indlæg og billeder. Stort som
småt sendes til bladet@bueskydningdanmark.d. Husk, at
billedmateriale helst skal være i en opløsning på 1 mb.

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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