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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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Kære alle skytter og frivillige på sidelinjen. April nummeret har 
desværre været underlagt en gang influenza hos redaktionen, 
derfor denne sene udgave. 

Foråret er i gang og det er udendørs aktiviteterne også. 
Forbundsmødet står for døren, og som altid er der mange ting, 

der skal diskuteres og nye bestyrelsesmedlemmer står på valg. 
Forbundet er inde i en forandringsfase, som er spændende at 
følge. Bredden har fået mere opmærksomhed de seneste par år, 
og det fundament som forbundet bygger på - det frivillige arbej-
de, er blevet sat mere i fokus. Skytter, både eliten, bredden og 
de mange frivillige nyder godt af dette fokus. Offentligheden 
er ved at blive mere opmærksom på vores sport, og som det 
kan ses i temaafsnittet om frivillighed, så er medlemstallet sti-
gende. Om et forbund skal have som mål at vokse, skal jeg ikke 
kunne sige her, men kvaliteten af det der foregår, er et mål i 
sig selv, som jeg bestemt tror, er med til at øge lysten til at 
skyde med bue og ikke mindst deltage som frivillig. Et bredere 
og stærkere breddefundament, er altafgørende for hvordan eli-
ten etablerer sig og hvordan den præsterer. Derfor er synergi-
en mellem bredden og eliten og frivilligheden en meget vigtig 
treenighed at have fokus på. Ud fra min optik, er det netop det 
samarbejde, der er ved at blive styrket. Derfor tror jeg, uden at 
kunne spå om fremtiden, at vi har meget at vente de kommende 
år. God skydning derude i foråret. 

Træk og slip
Jes Lysgaard , Redaktør

LEDER
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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 

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/invi-
tationer/2016-04-24%20Skive%20-%20
Dogmestaevne%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/

2. MAJ / JC1 – UNGARN (Invitation kommer senere) 
http://bueskydningdanmark.dk/event/jc1-ungarn/

5. MAJ / KR. HIMMELFARTSSTÆVNE – 900 RUNDE 
Sønderborg Bueskyttelaug
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-05-05%20Kr.%20Himmelfart%20-%20
Soenderborg.pdf

9. MAJ / WC 2 MEDELLIN – MEDELLIN, COLOMBIA  
(invitation kommer senere)  
http://archery.org/events?ComId=14529

23. MAJ / EM SENIOR UDE (KVAL TIL OL) 
NOTTINGHAM, GBR:  
http://www.archeryeurope.org/index.php

28. MAJ / UNGDOMSTURNERINGEN – SKIVESTÆVNE 
M. FINALER
Sted: Skurup, Sverige, Lyngby Bueskyttelaug 
http://www.bueskydning.dk/

2. JUNI / THURSDAY NIGHT LEAGUE
Arrangør: Køge Bueskyttelaug, sted: Køge
Hjemmeside: http://www.koegebueskyttelaug.dk/

STÆVNER DE KOMMENDE TO MÅNEDER:

■ Foto Leon K. rasmussen
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DM INDENDØRS 
2016 Tillykke til de nye og gamle danske mestre

Alle resultater kan ses på www.ianseo.net

SIDE 10 BUESKYDNING // APRIL // 2016 

SKIVEBUESKYDNING

http://www.ianseo.net


DM INDENDØRS 
2016 

Ungdomsmesterskaberne der blev afholdt i Tåstrup 
af TIK den 19. og 20. marts blev vundet i de følgende 
klasser:

Dame Barbue Mikro:  Jasmin Thordal Graakjær, 
Københavns Buelaug
Herre Barbue Mikro: Sebastion Hvidbjerg,  
Nordkystens Bueskyttelaug
Dame Langbue Mikro: Kitt Lomann,  
Lavia Odense Bueskytter
Dame Compound Mikro: Idun Hagstrøm, 
Glostrup Bueskyttelaug
Herre Compound Mikro: Marius Schierbeck, 
Midfyns Bueklub

Dame Recurve Mikro: Marie Flindt Marckmann, 
Køge Bueskyttelaug
Herre Recurve Mikro: Johannes Hedegaard Madsen, 
Esbjerg Archery
Herre Barbue Mini: Andy Kristensen, 
Vordingborg Bueskyttelaug
Herre Langbue Mini: Niels Grøn, 
Hillerød Bueskyttelaug
Dame Compound Mini: Natacha Stütz, 
Lyngby Bueskyttelaug
Herre Compound Mini: Tore Bjarnarson, 
Lyngby Bueskyttelaug
Herre Recurve Mini: Oscar Sandahl Jørgensen, 
Esbjerg Archery

Ungdoms Danmarksmestrene 2016

Fortsættes på side 12
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Dame Recurve Mini: Emma Greffel Fercks, 
Esbjerg Archery
Dame Barbue Aspirant: Louise Kristensen, 
Frederikssund I.F. 1864
Herre Barbue Aspirant: Asmus Farvollen, 
Københavns Bueskyttelaug
Dame Langbue Aspirant: Agnes Hertz Dahlgren, 
Lyngby Bueskyttelaug
Herre Langbue Aspirant: Ebbe Grøn, 
Hillerød Bueskyttelaug
Dame Compound Apirant: Sasha Haagen Andersen, 
Lyngby Bueskyttelaug
Herre Compound Aspirant: Christoffer Berg, 
Lyngby Bueskyttelaug
Dame Recurve Aspirant: Louise Heinesen, 
Aarhus Bueskyttelaug
Herre Recurve Aspirant: Emil Uldal Skouboe, 
Esbjerg Archery
Dame Barbue Kadet: Olivia Kirstine Redanz, 
Lyngby Bueskyttelaug
Herre Barbue Kadet: Michael Stage, 
Vordingbirg Bueskyttelaug
Dame Langbue Kadet: Bi Warming, 
Hillerød Bueskyttelaug
Herre Langbue Kadet: Rasmus Michaelsen, 
Gøngen Bueskytteklub
Herre Compound Kadet: Sune Rasmussen, 
TIK Bueskydning
Dame Recurve Kadet: Anna Sidenius, 
Køge Bueskyttelaug
Herre Recurve Kadet: Rasmus Brynning, 
Holstebro Bueskytteforening
Herre Langbue Junior: Niels Salling, 
Aalborg Bueskyttelaug
Dame Compound Junior: Eva Berg Søndergaard, 
Aarhus Bueskyttelaug
Herre Compound Junior: Thor Guldmann, 
Sorø Bueskyttelaug
Dame Recurve Junior: Camilla D. Nielsen, 
MFY Midfyns Bueklub
Herre Recurve Junior: Aske Halskov, 
Aalborg Bueskyttelaug

DE DANSKE MESTRE I HOLDSKYDNINGERNE 
8 meter Compound Hold:  
Caroline Frederikke Lunde-Jørgensen, Alecia Wind, 
Marcus Nowak Nielsen fra Lyngby Bueskyttelaug

8 meter Recurve Hold:  
Jonathan Holt Huynh, Josefine Jensen,  
Pelle Fagerberg fra Aalborg Bueskyttelaug

12 meter Langbue Hold:  
Jens Lorentzen, Agnes Hertz Dahlgren, Christian Skov 
fra Lyngby Bueskyttelaug

12 meter Barbue Hold:  
Nicklas Jensen, Marcus Nygaard, Christian Haugaard 
fra Sorø Bueskyttelaug

12 meter Compound Hold: 
Christoffer Berg, Sasha Haagen Andersen,  
Tore Bjarnarson fra Lyngby Bueskyttelaug

12 meter Recurve Hold: 
Oscar Sandahl Jørgensen, Emma Greffel Frerks,  
Terje Nordberg fra Esbjerg Archery

18 meter Compound Hold:
Sune Rasmussen, Frederik Emil Bengtson, Sasha 
Rasmussen fra TIK Bueskydning

18 meter Recurve Hold: 
Aske Halskov, Magnus Ladefoged, Tobias Faber fra 
Aalborg Bueskyttelaug

Tillykke til alle de danske ungdoms mestre fra 
Bueskydning Danmark og redaktionen. 

SENIOR DANMARKSMESTERSKABERNE BLEV 
AFHOLDT I LYNGBY 

Herre Recurve: Nikolaj Wulff,  
Aalborg Bueskyttelaug
Dame Recurve: Carina Rosenvinge,  
Aarhus Bueskyttelaug

Fortsat fra side 12
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Herre Compound: Patric Laursen, 
Midtfyns Bueklub
Dame Compound: Sarah Sönnichsen, 
TIK Bueskydning
Herre Barbue: Claus Kjær Vigen Larsen, 
Københavns Bueskyttelaug
Dame Barbue: Josefine De Reopstorff, 
Københavns Bueskyttelaug
Herre Langbue: Christian Jørgensen , 
Christiansfeldt IF bueskytter
Dame Langbue: Stine Hansen, ARCUS Odense

Marie fra Køge markerer sine pile

Recurve Hold: 
Daniel Culmbach Jensen, Emil Uldal Skouboe,  
Natasja Bech fra Esbjerg Archery
Compound Hold: 
Martin Damsbo, Tanja Amdi Jensen, Erika Arnear  
fra TIK Bueskydning
Barbue Hold: 
Henrik Vilhelm Isgaard Jensen, Flemming Schwicker, 
Anders Nørgaard fra FRS Frederikssund I.F. 1864
Langbue Hold: 
H.C. Rossau, Dennis Petersen, Peter Bundsgaard fra 
Hillerød Bueskyttelaug

Tillykke til alle senior Danmarks Mestrene. 
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Ved sidste forbundsmøde blev det vedtaget, at vi på 
forsøgsbasis skulle prøve at afholde forbundsme-
sterskaber særskilt for Masters. Dette afholdt Arcus 
indendørs sidst i februar. Undertegnede havde for-
nøjelsen af at være med både som arrangør og som 
skytte. Vi var spændt på, hvor mange deltagere, der 
ville komme, men satsede på at kunne holde det over 
én dag.

Vi nåede op på 45 deltagere, hvilket gjorde, at vi 
kunne nøjes med at starte finaleskydningen ved 1/8-
del, og det sammen med, at alle guldfinaler blev skudt 
samtidig gjorde, at stævnet, der startede kl. 9, kunne 
slutte ved 18-tiden. Jeg tror, det er en god idé fort-
sat at gøre dette, så stævnet stadig kan holdes over 

én dag uden at blive langtrukkent, selvom der skulle 
komme flere deltagere fremover.

Deltagerne var bredt repræsenteret fra tidligere OL-
deltagerne til nybegyndere, der var med til deres før-
ste stævne. Der deltog sågar en far sammen med sin 
søn, begge skydende som Masters.

Som deltager var det et umådelig dejligt stævne 
at deltage i. Fra starten var der en hyggelig og rolig 
stemning. Der var livlig samtale både mellem skyde-
linjen og måtterne og bag skydelinjen. Mange minder 
og gode råd om bueskydning blev udvekslet under-
vejs og nye blev sat ind i regler og traditioner. Den 
hyggelige stemning forhindrede dog ikke, at der blev 
gået til den sportsligt: Poul Erik Brønd satte dansk re-

DM MASTER 
ARCUS 
ODENSE

■ Tekst: Henny Jeremiassen, Arcus / Foto: Frederikke Bager
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På skydelinjen

Den rette dresscode

De nye master Danmarks Mestre

kord og tangerede verdensrekorden med 149 point i 
guldfinalen mod Erik P. Nielsen. Hanne Christensen 
satte dansk og europæisk rekord med 142 point i se-
mifinalen. Der blev vist også sat rekord i kaffedrikning, 
i hvert fald lød det fra boden, at de aldrig havde solgt 
så meget kaffe til et stævne.

Jeg håber, det er en tradition, der er kommet for at 
blive! Her kunne Masters nyde deres eget mesterskab, 
hvilket der jo var mange, der gjorde. Endvidere bliver 
Senior-mesterskabet mere overskueligt, da der ikke 
skal være plads til disse 8 kategorier i finaleskydnin-
gerne til DM.
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Jeg havde ikke været til stævne i et stykke tid. Faktisk 
helt tilbage fra VM i København, hvor jeg kort tid ef-
ter fik konstateret stress og depression. Jeg var me-
get nervøs for at deltage, hvordan det ville gå osv. 

Det gik dog forrygende! Det var et rigtig fedt 
stævne med masser af holdskydning. Det fedeste 
var, at man fik muligheden for at skyde imod andre 
buetyper end man normalt gør. Mit hold fra Esbjerg 
Archery mødte både compoundbuer og langbuer, 
hvilket nogle gange var lidt af en udfordring! 

Man deles altså ind i grupper med hold der matcher 
dit eget holds niveau, og møder alle hold i din egen 
gruppe én gang, og går så videre til næste runde 
bagefter. Sådan fortsætter det igennem hele dagen, 
dvs. at man kan godt tabe en match og så skyde igen 
mod andre hold bagefter. Man ryger ikke ud med det 
samme, hvilke giver de perfekte muligheder for at 

skyde en masse matches og også arbejde lidt mere 
med sig selv til stævner, hvis man vil det.

Holdene får fordelt point afhængigt af hvordan de 
klarer sig til stævnet, og til sidst afvikles en finale 
med de hold der har samlet flest point igennem dagen: 
Recurve imod recurve, og compound imod compound.

Min opfattelse af stævnet er, at det var rigtig godt 
planlagt, og at det er et rigtigt godt initiativ Arcus 
har taget. Skytterne rundt i landet får i hvert fald en 
dag med masser af kvalificeret konkurrencetræning, 
for alle aldre og buetyper hvis man deltager i Sct. 
Sebastians Hold Cup. Man skal bare kunne stille et 
hold af 3, kunne komme ud på 18m, så kan man være 
med til en masse finalerunder!

Programmet holdt sig stramt til tidsplanen, så man 
kunne nå hjem i god tid, afhængigt af hvor i landet 
man kom fra. Så det var alt i alt en rigtig dejlig dag!

HOLD CUP: 
ARCUS

■ Tekst: Natasja Beck/  Foto: Jens Fudge
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Skydningen er i gang

Buerne holder en pause
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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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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/in-
vitationer/2016-04-23%203D%20-%20
Mammutjagten%20-%20Roskilde.pdf

24. APRIL / 3D STÆVNE I RIBE  
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/event/ulvejagten/

MAJ 3D STÆVNE I VEJEN  
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-05-01%203D%20-%20Vejen.pdf

14. – 15. MAJ DANISH OPEN I VEJEN  
(fungerer som udtagelsesstævne)
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitatio-
ner/2016-05-14_15%20Danish%20Open%20-%20
Nr.%20Snede.pdf

■ Foto: Eva Kristensen 

BUESKYDNING // APRIL // 2016 SIDE 21

http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-10%203D%20-%20Soroe.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-10%203D%20-%20Soroe.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-16%203D%20-%20Genner%20Hoel.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-16%203D%20-%20Genner%20Hoel.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-16%203D%20-%20Genner%20Hoel.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-23%203D%20-%20Mammutjagten%20-%20Roskilde.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-23%203D%20-%20Mammutjagten%20-%20Roskilde.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-04-23%203D%20-%20Mammutjagten%20-%20Roskilde.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/event/ulvejagten/
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-05-01%203D%20-%20Vejen.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-05-01%203D%20-%20Vejen.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-05-14_15%20Danish%20Open%20-%20Nr.%20Snede.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-05-14_15%20Danish%20Open%20-%20Nr.%20Snede.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/invitationer/2016-05-14_15%20Danish%20Open%20-%20Nr.%20Snede.pdf


3D SÆSONEN 
ER STARTET 
MED TO GODE 
STÆVNER

■ Tekst:  Jes Lysgaard / Foto: Eva Kristensen
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3D stævnet i Haderslev

3D stævnet i Haderslev
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3D stævnet på Kongskildebanen

3D stævnet på Kongskildebanen
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Så er der blevet taget hul på 3D stævnerne, og de 
kommer som perler på en snor i dette forår. 

Faktisk er der så mange stævner, at det ser ud til, 
at skytterne nu vælger hvilke stævner de vil deltage 
i og ikke som tidligere år, hvor man rejste land og rige 
rundt til stævner, for at deltage i det der var. 

Det virker til at være en fornuftig udvikling, at vi 
3D skytter har muligheden for at deltage i udvalgte 
stævner, og stadig få mættet stævnetrangen. 

Kongskilde banen åbnede foråret skærtorsdag, med 
et super godt og veltilrettelagt stævne. Over 80 delta-
gere fra hele landet, dog med en overvægt af sjællæn-
dere, deltog og skød foråret ind. Stævnet var også et 
udtagelses stævne, og niveauet i alle klasser ser igen 
ud til at være løftet en smule. Billederne taler for sig 
selv.

Traditionen tro blev Langfredag frejret i Haderslev. 
Banen var lagt ud, som en kontrast til sidste år, hvor 
afstandene var ude på næsten max afstand for alle 
bueklasser. Sådan var det ikke i år. Har var banen let-
tere, og der blev skudt høje point. 

Desuden havde arrangørerne sørget for, at det ikke 
blæste og sneede, som vi er vant til på denne lange 
fredag.

Snakken i bilen på vej hjem til Sjælland, gik på, at 
det var befriende og meget motiverende, at man selv 
i langbueklassen, var i stand til at score høje point. 
Banens kvalitet afhænger ikke nødvendigvis af at 
målene er svære at ramme, det er de samme skytter 
der vinder, men motivationen i hele skyttegruppen 
stiger når der er en god afveksling mellem svære og 
lette mål. Og det var lykkedes over al forventning i 
Haderslev. Super stævne. 

Som et kuriosum til den høje kvalitet af skydnin-
gen skal her bringes en ros til Langbueskytten Martin 
Jørgensen fra Ulbølle. Han har tilsyneladende her lagt 
en ny standard for langbueklassen og entrerede med 
et snit på 8,62 – så vidt vides, er det første gang no-
gensinde, at en langbueskytte er deroppe.

Martin Jørgensen, der sætter nye standarder inden for langbueklassen, med et snit der nærmer sig 9
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Find Holger!
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Bukkejagten står for døren
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Dette segment af bueskydningen fylder meget i man-
ge 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. 

Da dette er læsernes side, er denne emne side des-
værre tom, da der ikke er kommet indlæg. Spring ud 
i det og skriv endelig jeres oplevelser eller tips der 
handler om buejagt. 
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■ Foto: Dennis Paulsen

BUEJAGT
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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

BUESKYDNING // APRIL // 2016 SIDE 31



Der findes enormt meget frivillighed i vores idræt! 
– Meget mere end vi lige går og tror, og alt den fri-
villighed gør, at bueskydning lever et sundt og frem-
gangspræget liv i dansk idræt. Med afslutningen på 
medlemsindberetningen i marts 2016, kom der dug-
friske tal på, hvordan bueskydning ser ud. Herunder 
giver vi dig et hurtigt indblik i hvordan forbundet er 
skruet sammen i et hvem, hvad, hvor mange, hvordan 
overblik!

Klubber

Bueskydning Danmark består nu af 64 medlemsfor-
eninger. Med et gennemsnit på 5 poster pr. klubbe-
styrelse, findes altså ca. 320 bestyrelsesmedlemmer 
i organisationen, som alene blot har organisatoriske 
opgaver på sig. Man skal slet ikke begynde at regne på 
mandetimer for bestyrelsesposterne. Timetallet bliver 
enormt!

Virtuel bueklub

Et spændende nyt bekendtskab kom i 2015, da 
Bueklubben for buejægere og 3D skytter meldte sig 

■ Tekst: Kenn Romme Larsen

FRIVILLIG
FACTS
BUESKYDNING I TAL

ind i forbundet. Klubben er en virtuel forening uden 
klublokaler og træningsfaciliteter. En helt ny måde at 
tænke forening på, som åbner døren for en alternativ 
måde at drive forening. Når klubben har mere erfaring 
på driften, dykker vi selvfølgelig dybt i erfaringsud-
vekslingsbowlen, og lærer mere af deres erfaringer.

Trænere

Det er vores trænere rundt om i klubberne som er med 
til at dygtiggøre skytterne og skabe indhold i trænin-
gen. Alene i 2015 afviklede Bueskydning Danmark 25 
kurser for trænere, svarende til 132 undervisningsti-
mer. Dertil kommer mulighederne for uddannelse un-
der andre organisationer. Bueskydning Danmark har 
ikke tal på hvor mange trænere der findes rundt om 
i landet.

Medlemmer

Den 31. december 2015 var der 2.751 bueskytter i 
Danmark. Det betyder at 2015 bød på en medlems-
stigning på hele 16%, hvor både 2014 & 2013 har 
budt på gode 6% stigninger. Der findes ingen svar på 
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hvorfor medlemsstigningen blev så markant bedre i 
2015, andet end en suveræn indsats ude i klubberne.

Ud af de 2.751 bueskytter er 1.112 af dem under 
18 år, hvilket altså er 40%.

De 10 største klubber udgør 45% af medlemmerne 
i forbundet.

     
Stævner

Bueskydning Danmark har i 2015 modtaget resultat-
lister på ikke færre end 50 stævner, hvilket jo svarer 
til næsten 1 stævne pr. weekend. Fordelingen af in-
dendørs/udendørs er stort set 50/50. Til stævnerne 
skal den lokale arrangørforening arbejde hårdt for at 
få tingene til at fungere på stævnedagen. Der ligger 
ofte mange timer i forberedelsen op til afviklingen af 
stævnet, ligesom afvikling og oprydning kræver en 
stor indsats.

Husk at sætte pris på det de frivillige gør i vores 
idræt. Giv vedkommende et klap på skulderen næste 
gang du møder en som arbejder frivilligt i bueskyd-
ning. De er uvurderlige for os!    
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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. 

SF ARCHERY HANDLE 
PREMIUM+ 25” 

GOD LET BUE TIL DEN NYE 
SKYTTE I KLUBBEN

PRIS: DKK 1.219,00

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/sf-ar-
chery-handle-2529p.html
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TIPS 
OG
GREJ-NYT 

PSE CARBON AIR 
EN AF VERDENS LETTESTE 
COMPOUND BUER. FULD 
JUSTERBAR FRA 26-30,5” 
TRÆKLÆNGDE

PRIS: DKK 10.920,00

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/pse-
2016-bow-2476p.html

EXE RECURVE BUE TASKER
SÅ KAN DU HAVE DET HELE PÅ RYGGEN, NÅR DU SKAL 
CYKLE TIL TRÆNING, PILERØR MEDFØLGER, FÅS I MANGE 
FRISKE FARVER

PRIS: DKK 469,00

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/exe-backpack-recurve-2346p.html
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NICE TO KNOW
PRESSEMEDDELELSE: 
14 mas 2016 
Tekst: Jakob Wärme Hansen 

ODENSE BLIVER VÆRT FOR WORLD CUP-FINALERNE I BUESKYDNING
Verdens bedste bueskytter kan se frem til en eventyrlig afslutning på World Cuppen. H.C. Andersens fødeby 
Odense danner rammerne om finalerne på den prestigefulde konkurrence til september.

Sigtekornet er rettet ind mod den næste store, internationale bueskydning-event i Danmark, når World Cup-
finalerne afvikles i Odense til september.

I sommer arrangerede Danmark det største VM til dato, da Christiansborg Slotsplads dannede ikoniske ram-
mer om finalerne, Stephan Hansen vandt VM-guld i compound og herreholdet vandt bronzemedaljer. 

Til september kommer en anden unik dansk venue i spil, når 2016 Hyundai Archery World Cup Final bliver 
afviklet i Kongens Have i hjertet af H.C. Andersens fødeby, Odense.

World Cup-finalisterne skyder dermed om guld med Odense Slot i baggrunden og blot et stenkast – eller pile-
skud om man vil – fra H.C. Andersens hus. Samtidig får landsholdsskytterne Maja Jager, der blev verdensmester 
og Årets Sportsnavn i 2013, samt Patrick Laursen, der netop har vundet VM-sølv, fynsk hjemmebane, hvis de 
kvalificerer sig …

Læs resten af pressemeddelelsen på linket her. 
http://bueskydningdanmark.dk/odense-vaert-world-cup-finalerne-bueskydning-2016/

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

KURSER 
Det myldre med kurser for skytter, spirende dommere, trænere og en masse andet, tjek kursusplanen ud og se 
om der er noget for dig.

http://bueskydningdanmark.dk/klubservice/kursusplan/
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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/


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

http://www.sommerskydning.dk/sommerskydning/
mailto:info%40bueskydningdanmark.dk?subject=Sommerskydning%202015
http://www.bueskydningdanmark.dk


BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

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

Nyt fra Forbundsmøde 2016

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

