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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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Redaktionen modtager gerne uopfor-

dret stof til bladet, men kan ikke love, at 

dette bliver bragt. Redaktionen påtager 

sig i øvrigt intet ansvar for originalma-

terialer, der indsendes til bladet. 
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Hurra vinteren er ved at være ovre, lyset er lige nu tiltaget med 
over 3 timer og vi kan se tilbage på sæsonen, hvor mange spæn-
dende indendørsstævner har været afholdt. I skrivende stund 
er SM som Gøngen bueskytteklub arrangerer i Vordingborg, lige 
blevet afholdt. De sidste store stævner afholdes løbende over 
den næste måneds tid. Derefter er det tid til at rykke ud. 

For 3D skytterne venter der 10 udtagelsesstævner, der skal 
afgøre, hvem der i år skyder godt nok til at komme med til euro-
pamesterskaberne i Slovenien. Niveauet er meget højt og stæv-
nerne besøges ofte af mere end 200 deltagere. 

Skiveskytterne kan se tilbage på en sæson, og et år, hvor 
niveauet var højt, både hos eliten men også hos bredden, og 
nogle af de Danske eliteskytter er krøbet over overlæggeren og 
bliver fremover niveausættere for andre skytter. Læs bl.a. Allan 
Grønkjærs artikel, om Årets bedste 2015

Temaet frivillighed i forbundet, har fået sit eget afsnit i de 
kommende numre, læs bl.a. interviewet med formanden for 
Lyngby bueskyttelaug om at give frivilligheden plads. Under 
Nice to Know, har Lars Bonderup Bjørn fra Ålborg skrevet et ind-
læg om den nystiftede forening Recurvens fremme i Danmark 

Bladet har undergået en omformning i sin struktur. Det kan du 
læse om på næste side. Jeg håber, at de nye tiltag med bladet 
giver lyst til at bidrage til siderne med billeder og indlæg. Husk 
at alt har interesse. 

God læsning
Jes Lysgaard , Redaktør

LEDER
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Jeg har besluttet at ændre strukturen i bladet, så det 
bliver emneopdelt. Det vil sige, at hver genre inden 
for bueskydningen får selvstændig plads. Hver gen-
re indeholder alle buetyper og alle medlemsgrupper. 
Derfor er det interessen for hver enkelt genre, der 
skaber opdelingen og ikke buetypen. Det bliver lettere 
for dig som læser, at læse om din interesse og det bli-
ver forhåbentlig også lettere, at målrette de forskelli-
ge indlæg så de bliver spændende og vedkommende. 
Som jeg har skrevet før, så hold dig ikke tilbage med 
indlæg.  

Frivilligarbejde

Som skrevet i lederen, får temaet frivillighed i forbun-
det et selvstændigt afsnit de næste mange numre. 
Temaet og artiklerne skal bidrage med at støtte klub-
berne i at skabe de bedste rammer for de frivilliges 
arbejde for bueskydningen i Danmark. Klubberne eksi-
sterer kun, fordi der er frivillige medlemmer, der tager 
arbejdsopgaver på sig. Lige fra den der tømmer skral-

despanden til hjælpen med tidtagningen til stævner 
og til bestyrelserne i foreningerne, alle bidrager med 
noget uundværligt til fællesskabet. Men hvorfor er 
der nogle, der gør det godt, mens andre må kæmpe 
med få klubben til at fungere. Gennem foråret kom-
mer der forskellige bud på dette og ikke mindst tips til, 
hvordan det frivillige arbejde bedst muligt kan styrkes 
– så ildsjælenes flammer bliver ved med at brænde. 

Grejnyt

Grejnyt siden – er henvendt til bladets annoncører, men 
også til andre der har set eller sælger et nyt spænden-
de bueskydningsrelateret produkt. Forhåbentlig kom-
mer der en masse nye interessante ting frem her, som 
nysgerrige grejinteresserede bueskytter kan få glæde 
af.  Hold jer ikke tilbage. Men…. Redaktionen forbehol-
der sig ret til, at sorterer i det der kommer ind til denne 
side. 

God læsning 

BLADET I 
FORANDRING
ALT FORANDRER SIG OG DET GØR BLADET 
OGSÅ. EMNE OPDELING I BLADET.

■ Tekst:   Jes Lysgaard
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BLADET I 
FORANDRING
ALT FORANDRER SIG OG DET GØR BLADET 
OGSÅ. EMNE OPDELING I BLADET.

Sommerskydning 2016
Sommerskydning er på vej, ligesom foråret er det. 
Der bliver sendt invitationer ud til klubberne inden, 
Sommerskydning begynder. 
Det vil også blive annonceret på 
Bueskydning Danmarks hjemmeside. 
Når invitationen er sendt ud, vil portalen 
sommerskydning.dk også blive åbnet for tilmelding. 

Bueskydning Danmark, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
 Kontaktoplysninger: Telefonnummer 43 26 27 28.  
 Mail: info@bueskydningdanmark.dk

www.bueskydningdanmark.dk
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SKIVESKYDNING
SKIVESKYDNINGEN UDGØR STOR DEL AF BUESKYDNINGEN OG FÅR DERFOR ET 
SELVSTENDIGT AFSNIT I BLADET. SOM SAGT FØR: HOLD JER IKKE TILBAGE MED AT 
INDSENDE MATERIALE TIL BLADET.  

Foto: Kaj Frandsen
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SKIVESKYDNING 

6 marts – Ungdomsturnering Lyngby 
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-06%20Ungdomsturneringen%20-%20
Lyngby.pdf

12. marts – DM inde senior i Lyngby
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-12_13%20DM%20Senior%20-%20
Lyngby.pdf

19. marts – DM Ungdom inde TIK (Tåstrup)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-19_20%20DM%20Inde%20Ung-
dom%20-%20Taastrup.pdf

20. marts – Danage Cup – 50/70 m indendørs
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-20%20Indendoers%20Danage%20
Cup%202016%20-%20Vejle.pdf

2. april – Udtagelsesstævne-skive 
(sted og invitation lægges på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/udtagelsessta-
evne-skive/

3. april – Udtagelsesstævne-skive 
(sted og invitation lægges på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/udtagelsessta-
evne-skive-2/

9. april – Udtagelsesstævne-skive i Tåstrup 
(invitation kommer senere på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/udtagelsessta-
evne-skive-3/

10. april – Udtagelsesstævne-skive i Tåstrup 
invitation kommer senere på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/udtagelsessta-
evne-skive-4/

12. april – Skivestævne Lokation: Sofia, Bulgarien
Hjemmeside: www.emau.org 
Invitation: Kommer senere

16. april – Udtagelsesstævne-skive 
(invitation kommer senere på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/udtagelsessta-
evne-skive-5/

24. april – Spring Arrow på Køge stadion
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-04-24%20Skive%20-%20Dogmestaev-
ne%20-%20Koege.pdf

30. april – Ungdomsturneringen – skivestævne med 
finaler  (Lyngby
Invitationen kommer senere på nedenstående link)
http://bueskydningdanmark.dk/event/ungdomsturne-
ringen-skivestaevne-m-finaler/

STÆVNER DE KOMMENDE TO MÅNEDER:

■ Foto Leon K. rasmussen
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World Archery havde både Stephan Hansen og 
Bueskydning Danmark-træner på listen over de nomi-
nerede skytter og trænere til årets bedste 2015. I for-
bindelse World Cup finalen (indendørs) i januar 2016 
i Las Vegas, USA blev vinderne i hver kategori udråbt.

I herre compound løb Stephan Hansen med tit-
len som World Archery Atlethe of the Year i 2015. 
Begrundelsen fra World Archery for at tildele Stephan 
Hansen den fornemme pris var især, at han vandt 
både Ungdoms-VM og senior VM samme år. 

Han var oppe i mod dygtige skytter, der alle natur-
ligvis også havde markeret sig stærkt i 2015. De var:

Demir Elmaagacli, Tyrkiet. Vinder af World Cup-
finalen (udendørs) 2015

Mike Schloesser, Holland. Tidligere verdensmester. 
Udmærkede sig i 2015 især ved som den første i hi-
storien at skyde 600 ud af 600 mulige points Nimes, 
Frankrig i en afdeling af den indendørs World Cup. 
Derudover vandt han blandt andet sølv to gange ved 
de udendørs World Cups.

Abhishek Verma, Indien. Vandt udendørs World 
Cup-adelingen i Wroclaw, Polen og endte som 2’er i 
den samlede World Cup-finale

Sebastien Peineau, Frankrig. Vandt World Cuppen 
i både Shanghai, Kina og Medellin, Colombia. Nr. 1 på 
verdensranglisten i 2015. 

I trænerkategorien var Mads Krogshede nomineret 
som den første danske træner nogensinde. Han var 

ÅRETS BEDSTE 
2015

■ Tekst: Allan B. Grønkjær / Foto: Lars Møller
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oppe mod et skarpt felt, og vinderen af titlen Årets 
træner 2015 blev hollandske Ron Van der Hoff. Hoff 
arbejder fuldtid med det hollandske landshold, som 
blandt andet sikrede sig en individuel sølvmedalje ved 
European Games 2015 og kvalifikation til OL for hold – 
begge i herre recurve. 

De nominerede var:

Mads Krogshede, træner for Stephan Hansen under 
både Ungdoms-VM og senior VM 2015. Derudover er 
Mads Krogshede ungdomslandstræner i Bueskydning 
Danmark.
Ya Ping Shih, Australien. Landstræner for den herre-
trup, der sikrede sig OL-kvalifikation for hold.

Yang Changhoon, Korea. Landstræner for det korean-
ske kvindehold.
David Ricardo Heber, Colombia. Træner for Sara 
Lopez, den bedste compound dameskytte i 2015
Ron Van der Hoff, Holland. 

Bueskydning Danmark er stolte over at have både 
en skytte og en træner nomineret blandt verdens 
bedste. Vi ønsker Stephan Hansen stort tillykke med 
titlen som Atlethe of the Year 2015. Vi ønsker også 
Mads Krogshede tillykke med nominering i trænerka-
tegorien.
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3D SKYDNING
DETTE SEGMENT AF BUESKYDNINGEN FYLDER MEGET I MANGE AF BUESKYDNING 
DANMARKS MEDLEMSKLUBBER. DERFOR FÅR 3D SKYDNINGEN ET SELVSTÆNDIGT 
AFSNIT HER I BLADET. 

Foto: Jes Lysgaard
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3D 
STÆVNER DE KOMMENDE TO MÅNEDER:
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24. marts – Kilden rundt – 3D stævne på Kongskilde-
banen 
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-24%203D%20-%20Kilden%20
Rundt%20-%20Kongskilde.pdf

25. marts – 30 måls 3D Stævne i Haderslev 
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-03-25%203D%20-%20Haderslev.pdf

3. april – Dyrehaverunden i jægersborghegn ved 
Lyngby (fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-04-03%20-%20Dyrehaverunden.pdf

10. april – 3d stævne ved grønningen i Sorø 
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-04-10%203D%20-%20Soroe.pdf

16.april – Den klassiske op og nedtur ved Genner 
Hoel ved Åbenrå (fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-04-16%203D%20-%20Genner%20Hoel.
pdf

23. april – Mammutjagten ved Roskilde 
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-04-23%203D%20-%20Mammutjag-
ten%20-%20Roskilde.pdf

24. april
3d Stævne i Ribe (fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/event/ulvejagten/

■ Foto: Eva Kristensen 
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Lyngby Bueskyttelaug, Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Lyngby Bueskyttelaug og Bueskydning Danmark  
inviterer til 3D bueskyttestævne i historiske omgivelser

Så er tilmeldingen åben til forårets store jagtstævne i  
Dyrehaven / Jægersborg Hegn

 
Vi gentager successen fra DM med to baner à 24 mål - vi samler alle fra 

samme bueklasse på en af banerne. Der oprettes separate børnepatruljer 
med voksen leder. Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller. 2 

deltagere skyder samtidigt. 

Vi har som udgangspunkt Master- og Dameklasser i voksenrækkerne, men 
sammenlægninger kan forekomme.

I børneklasserne til og med Kadet skyder Damer og Herrer sammen. 
Der vil være præmier inden for alle børneklasser uanset antal deltagere. Hos 

seniorerne er der præmier til bueklasser med mindst tre deltagere. 

Vi har plads til 240 deltagere.

Læs mere i invitationen, som du kan hente i stævnekalenderen hos 
Bueskydning Danmark. 

Hvis du har spørgsmål kan du rette dem til Hjörtur Gislason,  
2784 2009 eller formand@bueskydning.dk
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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

mailto:tilm%40xn--sorbueskyttelaug-nxb.dk%0D?subject=tilmelding%2030-m%C3%A5ls%203D%20jagtst%C3%A6vne


Nu starter sæsonen for 3D stævner snart igen, men 
hvad skal man egentligt have med af udstyr til et 3D 
stævne? Kan man gøre noget for at forøge sine chan-
cer for succes og hvordan undgår man at ”gå ned” på 
sit udstyr. Jeg vil i denne artikel prøve at gennemgå 
ting man bør medbringe ud på banen, når man skyder 
et 3D stævne.

Jeg vil ikke gå ind i detaljer omkring buens udstyr, 
men i stedet gennemgå alt det andet ”udstyr” man bør 
have med.

Hvis man vil sikre top præstation på alle banens 
mål, så er der nogle få vigtige faktorer, man skal holde 
øje med.  Det handler om blodsukker og temperatur. 
Du må ikke gå i lavt eller højt blodsukker og du må ikke 
blive kold og komme til at fryse. 

Det absolut vigtigste, at tage med ud på en 3D bane 
er derfor frugt, mad og vand. Det lyder måske banalt, 

■ Tekst / foto: David Hauge

HVAD SKAL 
MAN HAVE 
MED TIL ET  
3D STÆVNE?

men jeg har rigtigt mange gange gået i patrulje med 
skytter, som ikke har medbragt mad og vand ud på ba-
nen. Et 3D stævne kan være en fysisk krævende ople-
velse og hvis man vil kunne levere optimale skud hele 
dagen, bliver man nødt til at spise og drikke hele ti-
den. Det er utroligt vigtigt, at man holder sit blodsuk-
ker konstant hele dage. Føler man, at man er sulten, 
så er det for sent. Føler man, at man er tørstig, så er 
det for sent. Personligt har jeg gjort det til en vane at 
drikke en slurk vand for hvert andet mål og jeg spiser 
ved hvert fjerde mål. Jeg har ”klap sammen” rugbrød 
med, som man sagtens lige kan snuppe et par bidder 
af en gang imellem. Hvis man føler, at blodsukkeret 
alligevel er ved at blive lavt, så kan man snuppe et par 
små stykker chokolade fra en plade guldbar chokola-
de.  Er du forælder, er det vigtigt, at du sørger for at dit 
barn har en ordentlig madpakke og noget vand, med 
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ud på banen. Det dummeste man kan gøre er at vente 
med at spise til ”pausen” og så gå i kiosken og bælle 
en ½ cola til en pølse med brød. Det er ikke optimalt 
energiindtag og din krop vil reagere uhensigtsmæs-
sigt. DIF afholder kurser i ernæring og tager man sin 
3D skydning seriøst, så anbefaler jeg, at man tager et 
af disse kurser.

Når man medbringer en madpakke med 4 klap sam-
men rugbrød, 2 æbler, 2 bananer, en plade chokolade 
og 3 liter vand, så skal man selvfølgeligt have en god 
rygsæk med ud på banen. Hvis man vil gøre det ekstra 
godt for sig selv, så bruger man en rygsæk, som også 
kan bruges som stol/skammel. Det er super lækkert at 
man kan sidde ned og hvile benene en gang imellem. 

I rygsækken bør man også have et let sæt regntøj. 
Jeg har altid regntøj i rygsækken uanset hvad vejrud-
sigten siger. Ofte er ”naturen” våd af dug eller regn, 

når man starter om formiddagen. Det er rart at kun-
ne tage et par regnbukser på, så man ikke bliver våd 
og kold på benene. For at regulere kropsvarme er det 
også en god ide at medbringe en hue til koldt vejr og 
en kasket når det er varmt. Er det solskin er skyggen 
på kasketten meget vigtig, for at man kan se klart 
gennem sit peep.

En anden vigtig ting til at regulere sin temperatur er 
en god varm vest. Jeg tager tøj af og på mange gange 
i løbet af en dag og en vest er en god ting til at hol-
de varmen på kroppen, uden at man har tykke ærmer 
som generer for strengens frigang. 

Bruger man sin regnjakke eller en anden beklæd-
ningsgenstand med tykke ærmer, så er et cykelærme 
et ”must” for at holde ærmerne tæt til armen.

Forsættes på side 18
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Når man skyder 3D stævner er det også vigtigt at 
jordforbindelsen er stabil. Det er derfor vigtigt at fod-
tøjet er i stand til at holde fod og ankel stabil og sam-
tidig holde fødderne tørre og varme. Det er IKKE smart 
at gå ud på en 3D bane i kondisko eller converse. Der 
skal være gode kraftige såler og et materiale som ikke 
bliver vådt. Et par gode vandrestøvler er klart at an-
befale. Banen er ofte fedtet og glat og man kan ikke 
kravle op og ned at skrænterne ved f.eks. Danish Open 
i et par glatte kondisko.

Når man har sørget for at man kan holde stabilt 
blodsukker og kroppen varm og tør, så kommer vi til 
noget af det andet udstyr som man bør medbringe til 
et 3D stævne.

Når vi skyder 3D er målene ofte skråtstillede og i 
skygge. Hvis man skal kunne identificere træfzonerne 
på dyrene, er det absolut nødvendigt at medbringe en 
kikkert som man har i en strop om hals og arm. Man 

skal kunne komme til at ”trække” sin kikkert let og hur-
tigt, så man ikke spilder unødig tid på at fumle med en 
kikkert som ligger i tasken eller hænger i bæltet. Man 
behøver ikke medbringe en kæmpe kikkert med 12x 
forstørrelse. En lille lommekikkert på 8x21 er et godt 
og billigt sted at starte. Uden kikkert skyder man ofte 
i ”blinde” og det er da dumt at lave et teknisk godt 
skud og så score 5 fordi man ikke ved hvor på dyret 
man skal sigte.

Andre gode ting man kan medbringe er en pileud-
trækker til de af 3D målene, hvor pilene sidder godt 
fast. En pudseklud til at tørre regn og skidt af linser-
ne på scope eller kikkert. Her duer det ikke at bruge 
køkkenrulle som kan ridse coating på linserne. Man 
bør også medbringe en hex nøgle så man kan spænde 
eventelle skruer som ryster løs i løbet af dagen. 

En sidste ting som jeg gerne vil nævne er noget 
som jeg meget sjældent ser hos 3D skytterne, nemlig 

Kasketten kan også bruges til at hjælpe andre med skygge.

Et par gode støvler er et must.

Forsat fra side 17
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et 1. hjælps kit. Man er nogen gange langt fra ”alpha 
vej” på en 3D bane, og er man uheldig at skære sig på 
en nock, spidde sig selv på en gren, falde og få hudaf-
skrabning osv. så er det rigtigt smart at man som mini-
mum kan rense og forbinde et sår eller lægge plaster 
på en rift. Jeg har heldigvis aldrig haft brug for mit 1. 
hjælps kit, men det er altid med mig i min rygsækstol.

For at opsummere er her en forkortet huskeliste:
Mad, frugt, vand, chokolade, rygsæk(stol), regntøj, 

cykelærme, hue, kasket, vest, cykelærme, vandrestøv-
ler, kikkert i skulderstrop, pileudtrækker, pudseklud, 
hex nøgle, 1. hjælps kit.

Hvis du medbringer dette til dit næste 3D stævne, 
har du sørget for at være grundigt forberedt og sand-
synligheden for et succesfuldt stævne er betydeligt 
større end, hvis du ikke medbringer noget af det oven-
stående.

Hav en god 3D sæson – vi ses derude.

Kasketten skygger for peepsigtet. 

En god kikkert er et must, så du kan se, 
hvor på dyret du skal ramme.

Forfatteren til artiklen på en komfortabel stol  
med en rugbrødsklemme. Lige efter bogen. 
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I 2015 indførte Bueskydning Danmark brugerbetaling 
for forbundets bane ved Kongskilde, samtidig med at 
banen gennemgik en større renovering. Den bruger-
betaling fastholdes i 2016 med samme rater.

Arbejdsgruppen for Kongskildebanen har arbejdet 
hårdt for at skabe en udfordrende og sjov bane, og 
har skabt nye rammer omkring brugen af banen. Det 
er fortsat vores ambition at banen ved Kongskilde ud-
vikles og opretholder den høje standart. 

Pr. 1. april 2016 indføres nu også brugerbetaling 
for forbundets 3D bane ved Nr. Snede. Også her har 
forbundet sat ekstra midler af til investering i banen, 
således at også denne bane kan opretholde et godt 
niveau og fortsat være sjov og udfordrende at besøge.

For banen i Nr. Snede gælder der andre brugsregler, 
end ved banen i Kongskilde. Det er derfor vigtigt at du 
sætter dig godt ind i reglerne, inden du besøger ba-
nerne. Du kan læse meget mere om banerne på hjem-
mesiden under forbundets 3D baner.

Brugerbetaling

Som bruger af banen skal du købe et personligt ad-
gangskort til banen. Kortet skal bæres synligt, og 
giver dig adgang til at bruge banens faciliteter. 
Adgangskortet er personligt, og gælder for en hel sæ-
son på banen, som følger:

KONGSKILDEBANEN 1. APRIL – 31. MARTS 
NR. SNEDEBANEN 1. APRIL – 30. SEPTEMBER

Priser for adgangskort: 

Voksenkort, Kongskilde kr. 200,-  
Voksenkort, Nr. Snede kr. 100,-
Ungdomskort (U16) Kongskilde kr. 100,-
Ungdomskort (U16) Nr. Snede kr. 50,-
Dagskort kr. 50,-
 

Bærer du ikke adgangskort eller kan fremvise dags-
kort/kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge 
Bueskydning Danmarks 3D baner og vil blive bortvist.

Sociale arrangementer

Skal din forening afvikle et socialt arrangement på én 
af banerne for sin medlemmer, skal dette aftales sær-
skilt med Bueskydning Danmark. Alt efter eventens 
omfang, aftales retningslinjerne for bruger af banen. 
Som udgangspunkt er socialt arrangementer for ung-
domsmedlemmer uden beregning. Vi ønsker et højt 
aktivitetsniveau på vores baner, og dette skal ikke be-
grænses af gebyrer for foreningsaktiviteter til frem-
me for et socialt fællesskab.

FORBUNDETS 3D BANER 
(KONGSKILDE & NR. SNEDE) 2016
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BUEJAGT
DETTE SEGMENT AF BUESKYDNINGEN FYLDER MEGET I MANGE AF BUESKYDNING 
DANMARKS MEDLEMSKLUBBER. DERFOR FÅR BUEJAGTEN ET SELVSTÆNDIGT 
AFSNIT HER I BLADET. 

REDAKTIONEN MODTAGER GERNE IDEER OG INDLÆG OM BUEJAGT SOM KAN 
VÆRE RELEVANTE FOR BUESKYDNING DANMARKS MANGE BUEJÆGERE. 
JEG HAR INDLEDNINGSVIS SKREVET OM MIN, SÆSONENS SIDSTE JAGT. 

Foto: Jes Lysgaard
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”Hej Det er Dennis, hvad skal du i morgen formiddag”?
”Hej Dennis, jo … Jeg havde tænkt mig at sove læn-

ge og træne på Kongskilde når jeg vågnede” svarede 
jeg i mit håndfrie sæt, mens jeg kiggede ud gennem 
forruden, hvor vinduesviskerne arbejde for at fjerne 
regnen.  

”Hvis du vil med på jagt, på nord Falster i morgen 
tidlig, så har jeg en ledig plads”

”Hvornår i morgen tidlig”? Svarede jeg, mærkvær-
digvis allerede tændt ved tanken om at sidde og fryse 
hele formiddagen i et træ. 

Aftalen blev, at jeg skulle møde Dennis Paulsen ved 
en afkørsel efter Farøbroerne kl 7.15 søndag mor-
gen. Det var sidste jagtdag i denne sæson. Jeg havde 
været på jagt nogle gange gennem vinteren, nogle 
spændende pürch og lange dage i skydestiger med 
kolde baller – og naturoplevelser, som man kun får, når 
man er stille med naturen. Men ingen dyr havde lagt 
sig for pilen denne vinter. For mig er det mest det at 
være på jagt, ikke nødvendigvis at nedlægge noget. 
Derfor havde jeg også nydt de stunder jeg havde væ-
ret afsted. 

■ Tekst / foto:  Jes Lysgaard

SÆSONENS 
SIDSTE JAGT

Lørdag aften blev brugt på at finde grejet frem og 
lægge det klart, så jeg ikke skulle være super skarp kl. 
5 næste morgen. 

Efter jeg havde smurt strengene på min Bear Motive 
compoundbue, blev lynlåsen til min buetaske lynet til. 
Ja, en compoundbue … Dem der kender mig som inkar-
neret langbueskytte, vil måske undre sig, men efter at 
være dumpet til generhvervelsen af mit langbue jagt-
tegn, sidste forår, havde jeg taget beslutningen om 
at udstyre mig med en compoundbue. Så jeg kunne 
holde mig til min konkurrence langbue og skulle ikke 
blokerer min hjerne med sigtebilledet fra to forskel-
lige langbuer. Faktisk har jeg, ved skydningen med 
compoundbuen, opdaget, at de to buer understøtter 
hinanden ganske godt. Roen og tiden der bruges på 
at sigte med compoundbuen, kan jeg direkte overføre 
til en større ro i at finde sigtebilledet med langbuen. 
Så det er egentligt et meget godt ægteskab mellem 
de to buer. De er så forskellige at skyde med, at mine 
fingerslip på langbuen ikke forstyrres af slippet med 
releasen. 

Forsættes på side 24
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En kop kaffe, noget dovent morgen musik og et 
stykke brød, holdt mig vågen, den times tid det tog 
om at komme til mødestedet. 

En bil dukkede op og jeg så Dennis Paulsen bag ret-
tet, på passagersædet sad hans datter Stefanie, som 
er inkarneret buejæger og på bagsædet var hendes 6 
årige søn Gabriel, der slægter familien på og har al-
lerede været med på flere jagter end mange voksne 
jægere, og er ret skrap med en bue også. Jeg fulgte 
deres baglygter hen til Liselund på nord Falster.  

Det regnede katte og hunde da vi ankom. De andre 
dukkede op, og vi samlede os i et rum på den ene læn-
ge af den store gård. Ud over os der er nævnt, var der 
Eric (Dennis' bror), Anders og Thor Hansen som har 
Liselund. Mens regnen piskede ned blev vi enige om, 
hvor vi hver især, skulle placere os – men også at vi 
ventede med at gå ud til regnen stilnede af.

Senere på formiddagen, var det arrangeret sådan, at 
der kom en og trykkede vildtet med en hund. 

Regnen standsede og kun vinden tiltog i takt med 
at lyset kom frem. 

”Jes, du kan sidde her” sagde Thor, han pegede på 
et skovhjørne med en opstillet treestand. Lige under 

var en velbesøgt veksel, sagde han. Her skulle der 
være gode chancer. Han forsvandt ud af syne langs 
en skovvej.

Jeg kravlede op ad stigen, som var sat op til treestan-
den. Her var et godt overblik. Heldigvis sad jeg med 
ryggen op ad træstammen, som tog det meste af vin-
den. 

Som altid er den første time den værste. Det tager 
tid for mig at falde til ro og have fornemmelsen af 
at lande et nyt sted. Mens jeg sad og skuttede mig 
i vinden, spejdede jeg rundt, afprøvede forskellige 
skydestillinger og skød en pil med en judopoint ned 
i en træstub 20 meter væk. Alt virkede som det skul-
le. Fordelen med compoundbuen er, at jeg kan trække 
den og være nogenlunde præcis, uden at være helt 
varm i musklerne. Det giver mig en større tillid til, at 
kunne ramme hvis muligheden byder sig. 

Vinden tog til mens solen brød gennem de tunge 
skyer. At mærke den begyndende varme fra solen en 
kold januar dag, er som at blive mødt med et varmt 
knus, når man mest trænger til det. Jeg lukkede øjne-
ne og smilede. Det bliver snart forår, neden på jorden 
kunne jeg se de første erantis og vintergækker klem-

Forsat fra side 23
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me nakken op gennem de brune blade i skovbunden. 
Livet er herligt. 

Jeg tog telefonen for at tjekke klokken, den første 
time var gået, og intet var sket. En solsort havde med 
en hæs røst prøvet stemmen af, ellers intet. Jeg læne-
de mig tilbage og mærkede solen igen, mens jeg lod 
øjnene vandre rundt i skoven. 

Lyd til venstre. 

Jeg flyttede blikket som et lyn og så en rå kommer i 
hastigt tempo hen mod mig. Øjeblikkeligt steg pulsen. 
Pilen var nocket og hun skulle blot stå stille. 

Jeg havde desværre vinden i ryggen og min ækle 
stank af menneske, så ud til at ramme råens næsebor 
i samme øjeblik den satte farten ned blot 7 – 8 meter 
fra mig. Hovedet blev løftet og den så skræmt op på 
mig. Derefter drejede den 90 grader og satte i hurti-
gere løb ind i skoven. 

Jeg havde ikke nået at løfte buen, jeg havde haft 
visuel kontakt med råen måske 6 sekunder, men min 
krop var i beredskab. Pulsen var oppe og jeg sad et 
stykke tid for at se om den var standset længere inde 
i skoven. Solen og blæsten kæmpede igen om at køle 

mig ned og varme mig. Det var desværre en ulige 
kamp, da der kom flere skyer. Mine ekstra vanter jeg 
havde siddet på, var blæst ned, efter jeg rejste mig op 
da rådyret havde fået færten af mig. Metalsædet var 
koldt og vinden sneg sig ubønhørligt om træstammen. 
Nok var nok. Jeg kravlede ned, og slentrede tilbage til 
gården og jagtstuen. Gåturen gjorde godt og den var-
me the fra termokanden varmede indefra. Efter kort 
tid kom de andre tilbage.

Eric Paulsen Dennis' bror kom med en rå over skuld-
rene. 

Han havde se den tæt på sig, mens den var gået tæt 
forbi ham i noget krat. En lille åben tunnel i krattet den 
gik i, åbnede en mulighed. Erik kendte sin besøgstid og 
da råen standsede, gik et perfekt skud gennem tunne-
len til råen, og sendte den til jorden. Eller det vil sige, 
den løb 20 meter og faldt i en å. Det forklarede den 
temmelig våde pels, som vi alle bemærkede. Rådyret 
kom op på køleren og lå li de parade, mens der blev 
taget de obligatoriske billeder. Eric fortalte begejstret 
videre om jagten, da jeg takkede for en dejlig dag. 

En historie rigere og i godt selskab med familien 
Paulsen fra DK WAI, sluttede en dejlig jagt. 
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FRIVILLIGHED
FRIVILLIGHED I BUESKYDNING DANMARK ER TEMA I DE NÆSTE NUMRE AF 
BLADET. AFSNITTET HER KOMMER TIL AT FUNGERE SOM TEMAAFSNIT. HAR DU 
TEMAER, DU GERNE VIL HAVE BELYST, SKRIV ENDELIG TIL REDAKTIONEN.  

TEMA:

Foto: Kaj frandsen. Frivillige til VM 2015
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Danmarks Idrætsforbund (DIF) har sat et pejlemær-
ke op. Det skal være nemmere at være frivillig i DIF-
idrætten. Derfor har DIF udarbejdet nogle værktøjer til 
specialforbundene, således at vi også i Bueskydning 
Danmark kan fortsætte med at have så mange dygti-
ge frivillige, og som forbund blive bedre til at støtte op 
om det frivillige arbejde.

Bueskydning Danmark har i løbet af 2015 arbejdet 
på en strategi omkring frivillighed, med fokus på vores 
egen organisation. I strategien sætter Bueskydning 
Danmark nogle mål for de kommende 2 år, med fokus 
på udvikling af frivilligheden i bueskydning.

Det skal nemlig ikke blot være nemmere at være fri-
villig i bueskydning, det skal også være sjovere, mere 
udviklende og det skal leve op til dine forventninger, 
når du laver frivilligt arbejde. Vi skal blive endnu bed-
re, til det vi allerede gør, for vi gør en masse! Der fin-
des rigtig stor frivillighed i bueskydning allerede, alli-
gevel kan vi måske gøre noget anderledes og måske 
kan vi lære noget af naboen?

Med en strategisk indsats kommer vi længst

Man kan tænke, at en strategi omkring frivillighed ale-
ne kan kvæle noget af spontaniteten, initiativet og 
handlefriheden i det at være frivillig, men for vores 
frivillighedsstrategi i Bueskydning Danmark handler 
det om at skabe en platform og en fælles forståelse 
af begrebet ”frivillig” i bueskydning. 

Vores strategi skal få frivilligheden til at blomstre 
ud fra en struktureret indsats. Det er sådan, at når det 

handler om at give et nap med i sin bueforening, så 
vil de fleste gerne kende omfanget af opgaven og det 
må også meget gerne give mening. Hvis ikke forenin-
gen kan leverer svar på indhold, omfang og mening, så 
overlader vi frivilligheden til tilfældigheder, og kom-
mer måske ikke 100% i mål, med det vi gerne vil opnå 
rundt om i landet.

Derfor sætter vi frivilligheden ind i en strategi, altså 
et værktøj til at arbejde ud fra.

Frivillighedsstrategien pakkes ud

I de kommende udgaver af BUESKYDNING, vil vi sæt-
te fokus på frivillighedens mange ansigter rundt om i 
Bueskydning Danmark. Allerede i dette nummer kan 
du læse om en bue-forening, som har succes med 
mange frivillige til at løfte opgaverne, og så sætter vi 
fokus på det store frivillige arbejde, som blev udført 
under VM 2015.  

Vi vil skabe en mulighed for vidensdeling og udnyt-
te at vi rundt om i vores egen organisation har succes-
historier med løsninger, som vi alle kan lade os inspi-
rere af. På denne måde kan det også blive nemmere 
og sjovere at være frivillig i Bueskydning Danmark. 

Når vi sætter fokus på frivillighed i BUESKYDNING, 
er det håbet, at vi kan skabe en synlighed omkring 
emnet. En synlighed som gør, at strategien ikke blot 
bliver et forbundstiltag, men bliver et redskab, som 
mange klubber og frivillige i vores organisation vil 
tage til sig og bruge som inspiration til at udvikle og 
forbedre det frivillige arbejde, der allerede foregår. 

■ Tekst: Kenn Romme, Udviklingskonsulent Bueskydning Danmark

FRIVILLIGHED 
I BUESKYDNING 
DANMARK
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■ Tekst: Kenn Romme

TIPS OG TRICKS

Arbejder man struktureret og efter en strategi med 
sine frivillige i foreningen, vil man opleve, at flere 
er villige til at yde. Skaber man et miljø, hvor der gi-
ves plads til medbestemmelse og udvikling, og får 
man gjort en tydelig indsats omkring anderkendel-
sen, vil flere frivillige finde det sjovt og spændende 
at være med. 

Her følger nogle enkle tips og tricks til arbejdet 
med frivilligheden i idrætten.

 TIP:  Når flere deles om arbejdet, er der mindre ar-
bejde til hvert enkelt medlem. Det kan derfor være 
en fordel for klubben at få flere til at arbejde lidt. Få 
Bueskydning Danmarks konsulent til at præsentere 
de værktøjer der findes til at komme godt i gang 
med at uddelegere opgaverne på bedst mulig vis 
(værktøjerne: ”Del opgaverne”, ”Afklar roller og op-
gaver”, ”kortlæg kræfterne”). 

 TRICK:  ”Vil du ikke med ind og drikke en kop kaffe?” 
Det fristende tilbud vil mange forældre takke ja tak 
til. Afsæt en ressourceperson som kun har opgaven 
at skabe en relation fra klubben til forældrene. Der 
er mange foreninger som har succes med denne 
model, så hvorfor ikke også i bueskydning?

 TIP:  Sig tak! - Anerkendelse er vigtig for alle, men 
måske ekstra vigtig, når det gælder alt det frivilli-
ge arbejde, som hver eneste dag udføres i vores 
bue-foreninger. Man kan holde takkefester, giver 
gaver eller sende klubbens frivillige på tur. Men én 
simpel ting slår alle former for anerkendelse. Vær 
god til at sige tak, og gør det ofte! 

 TRICK:  Sådan kapres forældrene!

 OVERBLIK:  Man skal have overblik over opgaver-
ne og hvad man gerne vil have hjælp til.

 STRUKTUR:  Del opgaverne op i små letfordøjelige 
bidder og vær ude i god tid.

 MOTIVATION:  Der er ikke noget værre end sure 
foreningsfolk, så vær positiv, når du spørger om 
hjælp.

 MÅL:  Skab mening i det arbejde som skal udføres, 
og fortæl hvorfor opgaven skal løses

Sig tak! 
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Med temaet frivilligarbejde som dagsorden, er jeg ta-
get til Lyngby for at tale med Formanden for Lyngby 
Bueskyttelaug  Hjörtur Gislasson, og træner Jørgen 
Phillip. 

I klubbens baglokale med udsigt til indendørsbanen 
ved Lyngby stadion, er der dækket op med basser og 
kaffe. Skytterne er på trods af vinterferien, dukket op 
og er i gang med at træne. Stemningen er god og træ-
nerne er godt i gang med at varme skytterne op. I en 
stor rundkreds varmer de op med armstrækninger og 
andre øvelser. 

Lyngby Bueskyttelaug har jeg valgt ud blandt flere 
klubber til denne snak. Heldigvis var der mange klub-
ber at vælge i mellem. Kravet var, at man i klubben 
havde gjort sig specifikke overvejelser over, i hvilken 
retning klubben skal bevæge sig. Og ikke mindst, hvor-
dan man bedst motiverer de mange frivillige kræfter, 
der får klubberne og derved også forbundet til at 
hænge sammen. 

Hvad gør, at Lyngby bueskyttelaug har succes med 
medlemstal, præstationer, mange medlemmer der by-
der ind med arbejde og de stævner der arrangeres? 
Det er denne snak, jeg gerne vil have med Hjörtur og 
Jørgen.

Hvad gør i jer af tanker om at skabe et sundt og 
godt frivilligmiljø?

Hjörtur korrekser mig i spørgsmålet og vender det 
om til ”hvad har i gjort, hvad er det for et fundament, 
i bygger på”?

Jeg kan se pointen, og Hjörtur fortæller, at en stor 
del af klubbens fundament som klubben bygger på nu, 
starter for godt 6 år siden. 

Jørgen fortsætter ”vi satte os ned og lavede en mål-
sætning, og fandt ud af, hvad vi ville med klubben” 
han fortsætter ”det var både en målsætning og en 
handlingsplan, der kom frem der”.

MOTIVATION 
I FRIVILLIGT 
ARBEJDE - 
INTERVIEW

■ Tekst/foto: Jes Lysgaard

INTERVIEW MED ”HJÖRTUR GISLASSON 
OG JØRGEN PHILLIP FRA LYNGBY BUESKYTTELAUG 
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MOTIVATION 
I FRIVILLIGT 
ARBEJDE - 
INTERVIEW

Hjörtur Gislasson og Jørgen Phillip
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Målsætningerne var: glade børn, fastholdelse, og at 
kunne få skytterne videre til senior rækken. 

De sekundære målsætninger var at deltage i stæv-
ner, leverer skytter til landsholdet. 

Hjörtur og Jørgen skiftes til at fortælle om de for-
skellige ting der naturligt satte målsætningsproces-
sen i gang. Tilgang af trænere og børn i klubben gjorde 
det nødvendigt at støtte trænerne i at få koordineret 
deres indsatser. Konflikter og uenighed om hvor klub-
ben skulle hen satte yderligere skub i tingene. Set i 
bakspejlet, har konflikterne kun skabt noget godt, for 
det har tvunget prioriteringerne frem, og tvunget dia-
logen til at være præcis og sober. 

Det er en af de ting jeg gennem hele vores snak bi-
der mærke i. At parterne i de konflikter der gennem 
tiden har været, hele tiden bliver omtalt i meget posi-
tive vendinger. Den tone der vises her, tænker jeg, er 
meget respektfuld for alles holdning. Og måske noget 
af den lim der holder byggestenene, i et solidt funda-
ment, sammen. 

Topstøttet ledelse 

Snakken bevæger sig og Hjörtur kommer med noget, 
jeg opfatter som værende tæt på de vises sten.

 ”For at få det det frivillige arbejde til at fungere, 
skal man fjerne topstyringen og lave den om til top-
støttet” siger han og fortsætter ”det er det, vi forsø-
ger på her i klubben, og det virker”.

Ordene hænger lidt i luften. Hjörtur forklarer videre, 
hvordan han som formand bliver nødt til at gribe med-
lemmernes ideer, og støtte ideerne i at blive ført ud i 
livet. Selvfølgelig har han selv ideer og tanker om til-
tag, men de bliver behandlet demokratisk, blandt træ-
nerene og i bestyrelsen. Det at kunne støtte og sætte 
sine egne behov for at blive set og hørt til side, er en 

væsentlig del af det at arbejde med frivillige, mener 
både Hjörtur og Jørgen. 

Vi Kommer rundt om en del forskellige ting, og jeg 
bliver beriget med klubbens opbygning og de forskel-
lige måder trænerne strukturerer deres arbejde. 

Det der er fælles for Jørgen´s og Hjörtur´s beskri-
velser, er at bestyrelsen forsøger at give de frivillige 
plads og især ansvar. Deres tilgang er entydigt, at de-
sto bedre ledelsen er til at bakke de frivillige op, desto 
bedre fungerer de frivillige og jo mere sprudlende er 
klubbens liv. 

Vi rundede også hvordan det frivillige arbejde bliver 
anerkendt, også her var der klare meldinger, og frivilli-
ge skal ses og roses og prompte have tak for hjælpen, 
også selvom det er små ting. 

”Det er blandt andet på den måde, at man får lyst 
til at fortsætte med at lave noget for klubben” slutter 
Hjörtur. 

Jeg fik materiale til mange siders berigende ord fra 
Jørgen og Hjörtur, og som altid når jeg har talt med 
nogle af de personer, der virkelig bruger meget tid og 
energi på deres foreninger, så er det med en vis yd-
myghed jeg begiver mig videre. 

Ydmygheden ligger specielt i de situationer, hvor 
vi som medlemmer kan finde på at blive irriteret over 
dette eller hint, og forventer, at andre tager opgaver-
ne. De andre der tager opgaverne, er nemlig frivillige 
og de bruger deres tid og kræfter på at skabe nogle 
rammer, så vi andre kan skyde med bue. 

Denne ydmyghed vil jeg gerne videreformidle og så 
håbe på, at vi alle finder de steder, hvor vi hver især 
kan støtte op om foreningsarbejdet, så der kommer 
balance i at yde og nyde.  
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Jeg har modtaget flere tilbagemeldinger fra de frivil-
lige, der deltog som frivillig til VM 2015 i København. 
Det vi gerne ville vide, ved at udsende en række 
spørgsmål til de frivillige, var noget om hvordan deres 
oplevelse var. Hvad foretog de sig?, hvor mange timer 
blev der brugt?, Oplevede de at blive anerkendt for 
indsatsen?

Dette for at se hvordan temaet frivillighed og den 
foreliggende frivillighedsstrategi vil kunne passe ind i 
foreningernes og forbundets overordnede arbejde. 

Jeg har desværre ikke modtaget materiale fra de 
mange unge hjælpere der var til stede. Alle tilbage-

■ Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Carsten Dam Hansen

Frivillige bliver hædret ved en medaljeuddelings generalprøve til VM 2015

meldingerne er i aldersgruppen 40+ med undtagelse 
af to. 

Alligevel giver det et meget godt billede af, hvordan 
oplevelsen har været, når den største eufori har lagt 
sig. 

Det er ikke nogen større undersøgelse, og den bliver 
udelukkende brugt til at belyse, hvordan man som fri-
villig har oplevet et så stort arrangement. Erfaringerne 
fra besvarelserne bliver bl.a. brugt til at implementere 
frivillighedsstrategien. 

FRIVILLIG TIL VM 2015

Forsættes på side 32
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Jeg har bragt to beskriveler herunder. Besvarelserne 
er valgt ud blandt flere, men de belyser den generelle 
oplevelse som frivillig. 

Den ene besvarelse er fra Sverige og det er glæde-
ligt at se, at frivilligheden rækker på tværs af græn-
serne. 

Navn: H. L., Alder: 61, Klub: 

Hvad havde du af opgaver under VM? – Havde meldt 
mig som chauffør, idet jeg tidligere som aktiv kajakro-
er havde udført chaufføropgaver (VM) af medlemmer 
af Den Olympiske Komité, Det Internationale Kano- og 
Kajakforbund m.m., men man var åbenbart dækket ind 
med chauffører, så det eneste jeg kørte var ”Dommer 
Otto” som jeg kørte til hans bus ved Hovedbanegården 
- i min egen bil.
Jeg fik primært ”vagtopgaver” ved yderpunkterne af 
Sundby Idrætspark (der kom stort set aldrig et øje) og 
enkelte gange som kontrollør ved indgangene til sel-
ve skydebanen og så var der selvfølgelig oprydning 
hver dag efter skydningen. Så var vi en 3 personer der 
brugte det meste af fredagen til at skille skydemåt-
terne ad for Danage.
Hvor meget tid brugte du som frivillig? – hele ugen, 
brugte en ferieuge (hele familien (4) brugte hele ugen
Hvordan var sammenholdet blandt de frivillige? – rig-
tig godt og hyggeligt
Hvordan oplevede du måden, arbejdet blev koordine-
ret på? – ikke alle områder var koordineret lige godt. 
Arbejdsområdet med ”udstationering” af vagter om-
kring Sundby Idrætspark var præget af stor tilfældig-
hed og unødvendig dobbeltbemanding. Andre områ-
der virkede til at fungere rigtig godt

Hvad var det bedste ved at være frivillig til VM? - Det 
var afviklingen af finalerne foran Christiansborg
Var der noget, der skulle have været anderledes 
som frivillig? – Helt afgjort, der skulle have været en 
langt bedre variation i tildelingen af arbejdsopgaver. 
Samtidig var tildelingen af opgaver i mange tilfælde 
præget af ”kammerateri” og ”klub-nepotisme”. Det 
kræver et eksempel (bare et af mange): Dagen før fi-
naledagen meddelte koordinatorerne f.eks. at de børn 
der havde hjulpet til i al slags vejr i løbet af ugen (f.eks. 
terminalbørnene) på grund af pladsmangel indenfor 
afspærringen på Slotspladsen, desværre blev nødt til 
at følge finalerne på storskærm udenfor afspærringen! 
Det var da først, da jeg højlydt protesterede over den 
behandling man havde tænkt sig at give disse børn, 
at koordinatorerne indvilligede i, at give dem adgang 
som tilskuere. Indenfor på området/tilskuerpladserne 
var der et sandt mylder af børn, der IKKE havde været 
med til at trække læsset ude i Sundby Idrætspark. Og 
jeg kunne godt se disse børns tilhørsforhold …. Og i 
flere tilfælde havde de jo også deres venner med …. 
Følte du, at du blev værdsat for din indsats? (hvis både 
ja og nej, svarer du på begge spørgsmål her under)
Hvis Ja
Hvordan blev du værdsat? - Vi fik jo efterfølgende den 
flotte bog som minde. Det er stadig en fornøjelse at 
genopleve alle de gode minder, når vi bladrer bogen 
i gennem 
Hvis nej
Hvordan ville du gerne være blevet værdsat for din 
indsats? – Især set i lyset af arrangementets generede 
overskud, burde man nok efterfølgende have afholdt 
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et arrangement med spisning og evt. underholdning/
opvisning
Har VM givet dig mod på mere frivilligt arbejde in-
den for bueskydning? (må gerne uddybes) - Både 
ja og nej. Jeg var både før og har siden været aktiv 
som ungdomstræner i klubben. Jeg har da også invol-
veret mig i afviklingen af de forestående Nordiske 
Ungdomsmesterskaber (har lige skrevet fonds ansøg-
ninger om deltagerbeklædning i dag), men jeg nægter 
endnu engang at skulle sidde i et fjernt hjørne af en 
sportsplads fra morgen til aften - og det dag ud og 
dag ind. Jeg vil gerne hjælpe, men det skal være under 
anstændige forhold!

Navn: Marcus Larinen, Alder: 29, Klub: Trollhättans 
Bågskytteklubb (Sverige)

Hvad havde du af opgaver under VM? – Jag hade va-
rierade uppgifter. Under veckan satt jag mest vakt, 
men ryckte också in där det behövdes. Själva final-
dagarna skötte jag bussarna på förmiddagarna från 
ett av atlethotellen, och på eftermiddagarna hjälpte 
jag till bakom kulisserna och var springpojke åt både 
World Archery, media och det danska förbundet.
Hvor meget tid brugte du som frivillig? 8 dagar.
Hvordan var sammenholdet blandt de frivillige?  
– Helt fantastiskt! Jag fick många nya vänner, och kväl-
larna på vandrarhemmet gjorde att man verkligen lär-
de känna varandra.
Hvordan oplevede du måden, arbejdet blev koordi-
neret på? – Strukturerat kaos, kan det bäst beskrivas 
som. Det fanns en plan, men den höll inte alltid, och 
det gällde att kunna improvisera och fatta egna be-
slut.

Hvad var det bedste ved at være frivillig til VM?  
– Att få träffa alla människor, både volontärer och atle-
ter! Och att få en autograf av Ki Bo Bae. Såklart. 
Var der noget, der skulle have været anderledes som 
frivillig?
– Mer koordination. Jag förstår, att det är mycket att ha 
reda på, men man borde delegerat ansvaret för olika 
områden istället för att en person skulle ha koll på allt.
Følte du, at du blev værdsat for din indsats? (hvis både 
ja og nej, svarer du på begge spørgsmål her under)
Hvis Ja
Hvordan blev du værdsat? – Jag fick många kommen-
tarer om, och tack för, min insats under veckan. Jag 
tror att jag blev uppskattad av många på plats, och 
det borde alla skämt som haglade om ”svensken” vara 
ett bevis på! :)
Hvis nej
Hvordan ville du gerne være blevet værdsat for din 
indsats? – Har VM givet dig mod på mere frivilligt ar-
bejde inden for bueskydning? (må gerne uddybes)

Jag har varit volontär vid större idrottsevenmang 
både förr och senare, men jag har inte fått chansen 
med bågskytte specifikt. Skulle Sverige (eller Danmark 
igen, för den delen) efterlysa volontärer för en större 
tävling så kommer jag definitivt anmäla mitt intresse!
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TIPS 
OG
GREJ-NYT 
Denne side er ny og her vil det nyeste grej og tips fra skytter og forhandlere få mulighed for 
at blive vist frem. 

Er du skytte og ser du noget spændende grej, som du ikke har set før, tag gerne et billede og 
fortæl hvad det koster og hvor du har set det. Bladets annoncører har dog første ret på siden. 
Men der er åbnet op for, at alle kan bidrage til Tips og Grej-nyt siden.  Redaktionen forbeholder 
sig ret til at sortere i det indkommende materiale. 

Har du tips, til noget der kan lette bueskytten, kan du også bidrage til siden. 
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TIPS 
OG
GREJ-NYT 

DET ULTIMATIVE
BUESTATIV
TIL SKYTTEN DER HAR ALT!!!

FIVICS AUTOMATIC BUESTATIV 
– LONG

PRIS: DKK 1.055,00

http://www.shop.danage.dk/pi/Fivics_
Automatic_Buestativ_Long_55206_641.aspx

PSE STINGER X 

SUPER ØKONOMISK MULTI-
JUSTERBAR BUE FOR BØRN 
OG UNGE I VOKSEALDEREN.  
JUSTERBAR FRA 21-30” OG 23-
50# ELLER 27-60# UDEN KØB 
AF EKSTRA MODULER, CAMS 
ELLER STRENGE.

PRIS: DKK 2.608,00

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/pse-
2016-bow-2358p.html
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ARROW LUBE 

SLIP FOR AT PILENE SIDDER 
ALT FOR FAST I SKIVEN ELLER 
3D DYRET, EASTON DR. DOUG’S 
ARROW LUBE SØRGER FOR, DU 
KAN BRUGE DINE KRÆFTER 
PÅ AT SKYDE I STEDET FOR AT 
BRUGE DEM PÅ AT TRÆKKE PI-
LENE UD. 

PRIS: DKK 119,00 

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/search-1.
html?keyword=lube

TRUBALL ULTRA 
SWEET SPOT

LÆKKERT BACKTENTION RE-
LEASE MED SIKRING, SÅ DU 
IKKE BEHØVER AT VÆRE BAN-
GE, FOR DEN GÅR AF I OP-
TRÆKKET, SAMTIDIG SIKRE 
DET EN ENSARTET ROTATION 
OG SKUDAFVIKLING. EN RIG-
TIG GOD RELEASE TIL SKYTTEN 
DER GERNE VIL I GANG MED AT 
FINPUDSE SIN SKYDESTIL. 

PRIS: DKK 1.550,00 

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/tru-ball-
release-2118p.html
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ACCUBOW

… ER DET SIDSTE NYE TIL INDIREKTE 
BUESKYDNING. MED ACCUBOW KAN 
DU TRÆNE UDEN AT SKULLE SKYDE 
EN PIL. ACCUBOW KAN LET INDSTIL-
LES FRA 10 TIL 70 PUND. ACCUBOW 
HAR INDBYGGET LASER, SÅ DU KAN 
SE DIN SIGTE (U)RO OG EN LIBELLE, SÅ 
DU KAN SE OM DU VRIDER I ”BUEN”. 
ACCUBOW ER DERFOR DET PERFEK-
TE REDSKAB TIL AT TRÆNE HJEMME I 
STUEN, OPBYGGE STYRKE, INDØVE NY 
TEKNIK, INSTRUKTION AF NYBEGYN-
DERE OSV. ACCUBOW FORHANDLES I 
DANMARK AF HAUGES BUESKYDNING.

PRIS: DKK 950,00 
www.haugesbueskydning.dk

TOPHAT LANCERER MED DEN-
NE SPIDS, DEN FØRSTE SPIDS 
MED INDBYGGET STØDDÆM-
PER. DEN ABSORBERER EN 
STOR DEL AF ANSLAGSENER-
GIEN OG DERMED SKÅNER DU 
DIT TRÆSKAFT MOD BRUD. 
KVALITETEN ER SOM VI KEN-
DER DEN FRA TOPHAT - HELT 
FANTASTISK. DENNE SKRUE-
SPIDS ER FÅS I ØJEBLIKKET 
KUN I 11/32 MERE INFO FÅES 
HOS PAMHULE JAGT OG FISKE-
RI. 

www.iversen-import.dk
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NICE TO KNOW
PRESSEMEDDELELSE: 
30 januar 2016 
(indlægget her er klippet fra nyhederne på www.bueskydningdanmark.dk)

Den danske verdensmester i bueskydning, Stephan Hansen, er i nat dansk tid kåret som Atlethe of the Year 
2015 hos det internationale bueskydningsforbund – World Archery. Prisuddelingen fandt sted i Las Vegas, 
USA.

Stephan Hansen får prisen oven på et succesrigt 2015, hvor han i sommer blev verdensmester efter suve-
ræne præstationer ved VM i København. Tidligere på sommeren vandt han i USA også det individuelle VM for 
juniorer.

SEMINAR
3D SKYDNING FOR LANG- OG BARBUER D. 9. APRIL PÅ KONGSKILDE BANEN 
http://bueskydningdanmark.dk/event/seminar-3d-skydning-for-lang-og-barbuer/

SEMINAR
3D SKYDNING FOR LANG- OG BARBUER D. 12. APRIL PÅ NR. SNEDE BANEN 
http://bueskydningdanmark.dk/event/seminar-3d-skydning-for-lang-og-barbuer-nr-snede-banen/

HUSK FORBUNDSMØDE D. 17. APRIL  
http://bueskydningdanmark.dk/event/forbundsmoede/
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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/


NICE TO KNOW

NY FORENING STIFTET: 

RFD – RECURVENS FREMME 
I DANMARK

■ Tekst: Lars Bonderup Bjørn

Den 8. januar 2016 skete der noget nyt for recurve 
bueskydningen. Repræsentanter for recurve bueskyd-
ningsklubber i Jylland, på Fyn og på Sjælland mødtes i 
Odense og stiftede foreningen for Recurvens Fremme 
i Danmark (RFD). Foreningen er ikke organiseret under 
Bueskydning Danmark, men alle medlemmer af for-
eningen er medlemmer af Bueskydning Danmark og 
foreningen opfordrer medlemmerne til at være med-
lemmer af Bueskydning Danmark.

Hvorfor så en ny forening? RFD er blevet stiftet for 
at virke til fremme af elite recurve skytter i Danmark 
på en social og samfundsmæssigt ansvarlig måde. Det 
er kombinationen af det elitære, det sociale og det 
ansvarlige, der definerer foreningen. Medlemskab af 
RFD kan således opnås af alle recurve skytter, der af 
et fagkyndigt udvalg på 3 personer anses som haven-
de elitepotentiale. Herudover har RFD en bestyrelse. 
RFDs fagkyndige udvalg er forskelligt fra RFDs besty-
relse. 

RFD følger ATK  træningsprincipperne, som også 
anvendes af Bueskydning Danmark. Som det vil være 
nogle bekendt har Bueskydning Danmark valgt at 
udlicitere træningen.  Forbundet stiller performance 
træning til rådighed for ungdomsskytterne, og har 
begrænsede midler til recurve herrerne og lidt flere, 
men ikke nok midler til damerne. RFD har taget udfor-
dringen op og skaber nogle supplerende rammer, som 
skytterne kan udvikle sig inden for. RFD er baseret på 

frivillige kræfter, hvilket nok ikke går i det lange løb. 
RFD søger derfor dialog med sponsorer og de orga-
ner, der virker til fremme af elitesport i Danmark. RFDs 
ambition er igen at gøre Danmark til verdens bedste 
recurve bueskyttenation. RFD ønsker at fremme elite 
recurve bueskydning, og i det regi glæder vi os til at 
gøre bueskydning i Danmark bedre. Medlemskab af 
foreningen koster i øvrigt kun kr. 50,-. Det samme for 
støttemedlemmer. 

Lars Bonderup Bjørn
Medlem af Aalborg Bueskyttelaug og formand for RFD 
– Recurvens Fremme i Danmark
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer af Bueskydning udkommer i april 2016. Deadline 
er 15. marts 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. 

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

