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LEDER
75 år – så gammel blev forbundet d. 24. maj. Der er løbet meget
vand i åen siden Dansk Bueskytteforbund blev stiftet i 1941,
og vi høster stadig frugterne af det initiativ, nogle klubber tilbage i forrige århundrede tog, da de samlede sig. Det er en voksen
alder forbundet har nået, og det fornemmes da også på både
medlemstallet, og på de resultater der laves internationalt.
Apropos internationalt, så har skivelandsholdsskytterne i
skrivende stund gjort det igen. To EM guldmedaljer fra EM i
Nottingham. Igen er compound herrelandsholdet fremme og
Stephan Hansen er nu også Europa mester. Jeg har på falde
rebet, fået en beskrivelse af EM fra Allan Grønkjær, som kan læses inde i bladet.
Danmark er gennem årene kommet så meget på det internationale landkort, at det ikke kun er skytterne, der gør det godt internationalt. Rolf Lind og Klaus Lykkebæk, er begge lige blevet
valgt ind i WAE. Rolf Lind blev genvalgt til bestyrelsen og Klaus
Lykkebæk blev valgt ind i dommerkomiteen, læs notitsen under
Nice to know.
Læs mere inde i bladet om bl.a. 75 års fødselsdagen,
Danish Open, EM og om den gruppe af frivillige der har gjort
Kongskildebanen til en af landets bedste 3D baner.
Bue Jagt sektionen udgår denne gang, men vender tilbage til
september.
Som skrevet i forrige nummer, så udkommer Bladet ikke i juli
og august. Derfor vil jeg ønske jer alle en god sommer.
Jes Lysgaard , Redaktør
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BUESKYDNING
DANMARK

75 ÅR
■ Tekst: Jørgen Tang Holbek. LB

Jeg modtog på forbundets fødselsdag følgende lykønskning til forbundet i min mailbox.
Jeg tager det med her i bladet, da Jørgen Tang
Holbæk om nogen, har fulgt forbundets historie og
forandringer gennem tiden. Hans lykønskning og beskrivelsen af den gave vi bueelskende folk har fået
ved stiftelsen af Dansk Bueskytteforbund i 1941, koger essensen af grundstene sammen.
Nyhedsopdateringen fra d. 24. maj hvor bl.a. forbundets og bueskydningens historie beskrives af
Arne Vindum, kan læses her på linket.
http://bueskydningdanmark.dk/bueskydning-danmark-75-aars-jubilaeum/

Tillykke til Dansk Bueskydning med de 75 år.
I dag for 75 år siden, 24. Maj 1941, blev Dansk
Bueskytte Forbund dannet.

flere af de stiftende klubber er ikke mere. det samme gælder for den ivrige og foretagsomme kreds af
personer, der stod bag Forbundsdannelsen.
Jeg synes disse kraftfulde og handlende mennesker, i dag skal æres og mindes for deres fortjenstfulde indsats. Deres stoute gerning. De gav os i arv en
ædel gave; - en grundvold, på hvilken vi i dag i Dansk
bueskydning sejrrigt kan bygge videre.
I Dag husker vi på de mange der gik forud, og som
med deres ildhu og gejst, bidrog til resultater, - både
sportsligt og organisatorisk, - som vakte genlyd, og
viden om skabte respekt om vor idræt!
STORT TILLYKKE, – OG MÅ DET BEDSTE AF ÅNDEN I
VOR SKØNNE IDRÆT BLIVE BEVARET – OGSÅ FOR
EFTERTIDEN !!!
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SKIVESKYDNING
SKIVESKYDNINGSKALENDEREN ER AF PLADSHENSYN UDELADT I DETTE NUMMER AF
BUESKYDNING, MEN DU KAN ALTID TJEKKE KALENDEREN PÅ FØLGENDE LINK:
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

DANMARK VINDER TO
MEDALJER VED EM 2016
■ Tekst: Allan Grønkjær // Foto: Allan Grønkjær og Klaus Lykkebæk

5 konkurrencedage afgjorde EM-medaljerne og OLkvalifikationspladserne. 5 dage med et af hav af konkurrencetællende pile fra de i alt 295 skytter fra 44
lande. Heraf 12 danskere. 6 compound og 6 recurve
– 3 damer og 3 herrer i hver række.
Vejret var en stor udfordring de første dage. Vi var
forberedt på, at vi kunne møde alt fra solskin til hagl.
Minderne om VM-dagene i København på Sundby
Idrætspark lå i baghovedet, da skytterne pakkede
taskerne for at rejse til Nottingham, hvor EM 2016
foregik. På dagen med kvalifikationsrunderne blæste
det meget, hvilket kan aflæses af scorerne, som var
væsentlig lavere end det niveau, der for eksempel var
vist til World Cup 1 i Shanghai nogle uger tidligere og
under de danske udtagelsesstævner i april.
De følgende dage stabiliserede vejret sig, og intensiteten steg i takt med, at også niveauet blandt
de mange skytter blev mere og mere lige. Under
EM – både i den egentlige EM-turnering og i OLkvalifikationsturneringen – dukkede flere overraskelser op, hvor skytter, der normalt ikke ligger højt i de
internationale tuneringer, gjorde sig gældende.
Danskerne kæmpede stærkt gennem hele ugen.
Det blev til resultater, der gik fra skuffende til yderst

tilfredsstillende. De to guldmedaljer til henholdsvis Stephan Hansen og herre compoundholdet med
Stephan Hansen, Andreas Darum og Martin Damsbo
var verdensklasse. I begge finaler viste danskerne
stor styrke. Presset og især deres egne forventninger
var store, og de formåede at holde sig til planen, der
var lagt på forhånd. Det var en stor tilfredsstilledelse
for holdet. Martin Damsbo sagde efter sejren i semifinalen:
”Det er dejligt endelig at være med i en finale igen
efter et par små skuffende World Cups. Og det er fedt
at skulle skyde om EM-guld. Det er rigtig mange år
siden, et dansk herrehold sidste har skudt om EMmedaljer.”
Stephan Hansen udtrykte det på denne måde efter
holdfinalen:
“Vi vandt endelig en EM-guldmedalje. Det er en stor
sejr. Vi havde lidt nerver i starten, men så kom vi i
gang.”
Tæt konkurrence
Vi viste, at danskernes niveau var til at tage et par medaljer med hjem. Det er ikke det samme, som at potentialet bare kan indfries. En skytte kan kun kontrollere
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Em truppen

Compound herreholdet hyldes for præstationen
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Fortsat fra side 9

sin egen indsats. Det er umuligt at vide, hvad modstanderen kan levere. Det så vi godt illustreret nogle gange i turneringen. I herre compound skød Martin
Damsbo indledende runde mod Genet fra Frankrig. De
to skytter skød højt niveau, og de fulgtes ad pil for
pil. Før sidste runde var scoren 120-120. På de sidste tre pile skyder Damsbo 28 points mod Genets 29.
Forskellen på Damsbos ene 9’er og Genets 10’er var
under 5mm. Det var virkelig marginalerne, der betød,
at Damsbo røg ud. I OL-kvalifikationsturneringen tabte Maja Jager en tæt match i 1/8-finalen. Hun røg ud
efter 29-29 i det afgørende sæt, som gjorde, at de to
skytter delte sættet, og den hviderussiske modstander vandt matchen 6-4.

turnering i Antalya. Her kan Danmark så vinde maksimalt en herre- og en dameplads.
De ekstra hænder øger mulighederne for succes
Danmark havde til EM et team af hjælpere med.
Fysioterapeut Gitte Karlshøj, sportspsykolog Jakob
Freil, Morten Holm-Nielsen, holdleder Allan B. Grønkjær
og træner Niels Dall samarbejder fra tidlig morgen til
aften for at sikre, at hver dag kører så snorlige som
muligt. Gitte Karlshøj og Jakob Freil yder løbende ekspertbistand til skytterne, og det er med til at optimere
muligheden for skabe gode resultater. Vi er i en sport,
hvor de små marginaler kan være afgørende. Vi vinder
nogle procenter for hver skytte, når vi har et stærkt
team bag dem.

God forberedelse betaler sig
Vi gør meget ud af, at intet må være overladt til tilfældighederne, når vi deltager i de internationale konkurrencer. Vi stiller store krav til, hvilken form, vi forventer, skytterne er i. Udstyr skal være i orden, og der skal
gerne være ekstra udstyr, hvis det bliver nødvendigt
at skifte noget ud undervejs. Skytterne skal så vidt
muligt have den korrekte mad, så de har energi nok til
at holde til en ugelang konkurrence.
Den nødvendige forberedelse er dog ikke ensbetydende med, at vi vinder alt, vi stiller op i. Det gør dog
muligheden bedre. Stephan Hansen udtrykte det således efter at have vundet europamesterskabet:
“Dobbelt EM guld. Det havde jeg ikke regnet med, da
jeg kom herned.
God forberedelse betaler sig.”
Mulighed for OL-kvalifikation
De danske recurve-skytter havde to muligheder for at
kvalificere sig til OL i Rio de Janeiro.
Første chance var ved EM, hvor de tre bedste skytter i OL-kvalifikationsturneringen fik en plads til OL.
Det lykkedes ikke Danmark at komme med i top 3 feltet her. Der er endnu en mulighed for at sikre Danmark
OL-pladser. Den 12.-19. Juni afvikler World Archery 3.
og sidste World Cup-afdeling i Antalya, Tyrkiet. Her
kan Danmark vinde en holdplads til Rio.
Hvis Danmark ikke kvalificerer et hold til OL, så er
sidste mulighed i den efterfølgende individuelle OL-

DANMARKS HOLD
TIL EM I NOTTINGHAM
DAME COMPOUND
Tanja Jensen, TIK
Sarah Sönnichsen, TIK
Erika Anear, TIK
HERRE COMPOUND
Stephan Hansen, Nykøbing Falster
Martin Damsbo, TIK
Andreas Darum, TIK
DAME RECURVE
Maja Jager, Broby
Anne Marie Laursen, Silkeborg
Carina Rosenvinge, Aarhus
HERRE RECURVE
Johan Weiss, Randers
Casper Lauridsen, Hillerød
Bjarne Laursen, Silkeborg
Holdleder: Allan B. Grønkjær
Fysioterapeut: Gitte Karlshøj

BUESKYDNING // JUNI // 2016

SIDE 11

Igen kan Stephan Hansen løfte armene i triumf

Compound herreholdet i finaleskydningen

Holdet støtter fra tilskuerrækkerne
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3D SKYDNING
3D SKYDNINGSKALENDEREN ER AF PLADSHENSYN UDELADT I DETTE NUMMER AF
BUESKYDNING, MEN DU KAN ALTID TJEKKE KALENDEREN PÅ FØLGENDE LINK:
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

KONGEN OG
PANTEFOGEDEN
– ET SATIRISK EVENTYR
■ Tekst: Torben Julius Køge Bueskyttelaug // Foto: Eva Kristensen
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Det var med let åben mund og hjertebanken, at jeg
lagde den første pil på hylden. En kølig morgen og en
vejrudsigt der lovede masser af sol, men også vind,
regn, storm og lyn gjorde, at min, til lejligheden, nyindkøbte rygsæksstol var pakket så snørerne knirkede.
Der var paraply, solcreme, ekstra fleecetrøje, regnjakke, vand, smoothies, bananer, konens hjemmesmurte sandwichs, kaffe, chokolade, snackbars og sikkert
en masse mere i bunden, som jeg aldrig nåede ned
til. Faktisk kunne hele patruljen have overlevet flere
dage i Nørre Snedes bjerge alene på indholdet i min
rygsækstol.
Bjørnen stod arrogant og uvidende ude midt på
marken. Dette var vores første dyr på stien og nu
skulle den nedlægges. I selskab med Big Kim fra Nørre
Snede fik buen besked og pilene lavede pardans ned
mod den stadig ubekymrede bjørn, der ude midt på
marken. Og så var vi i gang.
“Kjempe greit”, kom det bagfra, idet vi gik til siden
og overlod pinden til broderfolket fra nord. Harald havde præsenteret sig selv som kongen og nu skulle han

SIDE 13

så leve op til dette. Hardanger kongen, Haralds første
serie var nok mere lunken end kjempe greit. Otte og
fem. Danskerne i gruppen foreslår han abdicerer. Og
så væk fra marken og ned i dybet.
Dagen var, som naturen påkræver, op og ned. Ikke
blot terrænet, men også skydningen og vejret. På med
en ekstra trøje, for nu var det lige køligt nok. To mål
senere, af med trøjen og drikke lidt vand, for ikke at
dehydrere i varmen. Frem med paraplyen på næste
mål. Overvejer T-shirt midtvejs, for så at vandre ind
på pladsen ved kiosken i nærmest thermo kedeldragt.
Dansk forårsvejr som man kan forvente det. Eller som
vores nye norske venner kaldte det, “ganske fint”.
Efter pølsen fik vi resultatet. Endnu engang havde
Ulbølles Foged taget pant på stillingen og lå solidt på
øverste plads med 48 point ned til nærmeste forfølger. Rygterne gik om, hvorvidt manden egentligt er
et hundrede procent menneske. Eller om der er fusket med genmanipulation i det sydfynske gennem
de seneste tyve år og har fremkommet med dette
eksemplar med umiddelbare menneskelige træk, men
Fortsættes på side 14

Opvarmning i sol

SIDE 14

BUESKYDNING // JUNI // 2016
3D SKYDNING

Pantefogeden ser de andre skytter an

Torben Julius til højre

Fortsat fra side 13
helt sikkert med guldsmedens øjne, bjørnens brutale
styrke, knælerens ro og falkens instinkt. Selv påpeger
han, at det er træning, der giver de gode resultater.
Men det er sikkert blot en undvigemanøvre, for ikke at
komme i kløerne på en skør professor eller biolog, der
vil dissekere ham i videnskabens navn.
Syv danskere og tre nordmænd videre til søndagens
vej til ære.
Råkold søndag morgen. Let tåge og med endnu en
usikker himmel forude. Mens ordene “Ich nehme es
alle immer wieder auf Deutsch” bliver blæst igennem
megafonen, har jeg hentet kaffe til kongen og jeg. Vi

skulle sammen med, måske Norges bedste skytte gennem tiden, Ove og Tom, Ulbølle manden og Stein fra
Klepp ud på jagtstiens tolv sidste dyr. Præriehunden
stirrede på mig og påvirket af det fine selskab, får jeg
slet ikke kommunikeret ud til min bue hvad min plan
var, før buen ukollegialt havde givet den usikre plan
videre til pilen, der derefter forvirret satte sig mellem
øjnene på den nu skeløjede præriehund. Pilen råbte
tilbage, “I det mindste ramte jeg da…”, og det var jo
sandt. Elleve mål og elleve pile tilbage. Gennem hagl
og storm fandt vi hinanden, pilen, buen og jeg. Og det
var et dejligt ménage à trois. Efter elleve mål var kam-
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Forfatteren til artiklen med sølvet om halsen

Langbue herrerne på podiet

pen om finalepladserne endnu ikke afgjort. Seks pile
senere var afgørelsen klar. Ove, Stein, undertegnede
og Martin i den rækkefølge. “He is not a machine…”,
lød det tørt fra Harald, da Ulbølle manden første gang
i denne sæson måtte se sit navn lidt nede på listen.
Tilbage på pladsen med tilfredshed i rygsæksstolen og med udsigt til finaleskydning. Som formand for
BLUF, var jeg meget stolt af at skulle skyde mod mit
idol, Bo Lynnerup, i semifinalen. (BLUF, Bo Lynnerup
Unofficial Fanclub, red.). Bo havde leveret dagens bedste langbuescore med et tre-cifret resultat på 101. Vi
lavede en aftale om, at den ene skulle slå den anden

ud. Som de gentlemen vi er, overholdte vi vores aftale.
Bo tog bronzeskydningen og jeg begav mig ud i kamp
mod norske Ove Erdal. Tre point skilte os og jeg måtte tage pallepladsen 20 centimeter under og til Oves
højre til medaljeoverrækkelsen.
Danish Open 2016 er slut. “Danke, dass Sie gekommen sind. Gute Heimreise…”, siger megafonen og efter
et smukt arrangement pakker konen og jeg grej og
metal og vender kareten mod øst.
Nu til kamp for Danmark. Trompeterne kalder, flagene vejrer og kanonerne køres i stilling. Næste stop,
Slovenien.
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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.

PROJEKT
KONGSKILDE
PROJEKT KONGSKILDE – EN GRUPPE MENNESKER – ET PROJEKT MED DET MÅL, AT
SKABE DIN OG MIN 3D BANE OG MED EN VISION OM, INDENFOR DE ØKONOMISKE
RAMMER DER ER MULIGT.
AT FÅ DET TIL AT SKE AT:

■ Tekst: Henning Kristensen // Foto: Leo Ohrberg
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En hængebro bliver født

”Vi vil være med til at skabe Skandinaviens bedste, sjoveste og mest udfordrende 3D-bane. Et sted hvor der
er muligheder for alle medlemmer under Bueskydning
Danmark kan komme og blive udfordret. Hvor familien, bredden og eliten kan nyde Kongskildes pragtfulde natur og skyde bue på alle niveauer. Det skal være
sjovt at skyde bue!”
Det er en fortælling om en gruppe af mennesker der
blev en projektgruppe hvor:
Incitament, motivation og drivkraft på den ene side
ses i løse koblinger og organisatorisk kaos, fordi ingen
vil være bundet - og på den anden side ses som faste koblinger og struktur, fordi alle vil skabe noget til
fælles glæde og samtidig et sted hvor enhver magtdimension er uønsket og fraværende.

Det fælles mål, ”det som vi er enige om”. Muligvis?
– I sin enkelthed! Handler om det at have en fælles
værdiopfattelse hvor bueskydning og naturoplevelse
smelter sammen til et fællesskab, hvor enhver kan
yde sit, når man ønsker det!
Baggrund
Kongskildebanen har eksisteret i mange år, hvor flere klubber har drevet banen sammen. Efterfølgende
har driften været under Sorø Bueskyttelaug og sidst
igennem flere år, udelukkende været gennemført af
Jan Kolding, tidligere medlem af Sorø Bueskyttelaug,
senere Kalundborg Bueskytteforening stærkt støttet
af Bjørneklosbekæmper John Kjær og frue.
Midlerne var få - utilstrækkelige og til sidst gav Jan

Fortsættes på side 18
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Et af de lange og stejle skud banen byder på

Fortsat fra side 17

Koldings helbred, på trods af hans ihærdige arbejdsindsats op og efterlod et tomrum hvor banen blot sygnede hen.
Det at der ikke var en udfordrende 3D bane, der hvor
der i forvejen var en natur, der indbød til at skabe udfordrende mål og hvor midler, vilje og vision var fraværende for at gennemgøre det, blev en fælles opfattelse af utilfredshed for en gruppe bueskytter.
På initiativ af Ole Sten Kristensen fra Køge
Bueskyttelaug, Sorø Bueskyttelaug, formede der sig
en arbejdsgruppe, der udarbejdede projekt Kongskilde,
en kort redegørelse (plan) for reetablering af 3D banen Kongskilde.
Gruppen indledte et samarbejde med Bueskydning
Danmark og har indledningsvis nået de mål som er beskrevet i redegørelsen. Som er at:
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Det ny skydetårn besigtiges

Skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de
mulige økonomiske rammer.
Der - efter at brugerbetaling blev indført, blev købt
min.100 adgangskort i 2015.
Gennemføre et sponsorstævne for Bueskydning
Danmark.
Gruppen arbejder fortsat på at følge visionen og
herunder at skabe en 3D bane som er udfordrende
og som kan efterlader en oplevelse af sammenhæng
mellem natur og bueskydning og hvor hvert enkelt
mål har en historie, skydeteknisk dimension eller blot
er en oplevelse i sig selv.
Gruppen består i dag af 11 medlemmer Kim, Gregers,
Jan, Leo, Dennis, Unni, John med frue, Brian, Michael
og Henning.

Advarsel!!
En runde på banen kan medfører en oplevelse af livsglæde, være sjov og stærkt vanedannende.
PS
Jan Kolding og Ole Sten Kristensen er desværre afgåret ved døden. De er begge savnet på banen, med
deres personligheder og kærligheden til bueskydningen.
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TIPS OG GREJNYT

TIPS OG
GREJ-NYT
Fra Langbue.dk har jeg fundet et par spændende produkter til tradbow skytten. Endelig
kan man i DK købe gode pile, der fra fabrikken er taperede. Efter sigende nogle af de bedste
taperede fyrtræs pile der fås på markedet fra Schweiz. Her står Ludvig Rossau med den første
sending.
Selv om hjemmesiden ikke er oppe endnu, kan der bestilles på mailadressen her:
mail@langbue.dk

BUESKYDNING // JUNI // 2016

SIDE 21

EN SPÆNDENDE HÅNDTAGSBEVIKLING
– LIZZARD SKIN DER FÅS I MANGE FARVER.
KAN OGSÅ BESTILLES PÅ OVENSTÅENDE
MAIL HOS
WWW.LANGBUE.DK
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NICE-TO-KNOW

NICE TO KNOW
Ud over at vi i skrivende stund har skytter til finaleskydningerne til EM, hvilket er stort.
Så er Rolf Lind blevet genvalgt i WAE´s bestyrelse
(World Archery Europe) med 36 stemmer ud af 42
mulige. Rolf Linds indsats gennem mange år som formand i Bueskydning Danmark og det store VM arrangement sidste år, samt hans engagement de sidste 4
år i WAE´s bestyrelse har været med til igen at bane
vejen til denne toppost, som det er inden for bueskydningen. Tillykke med genvalget.
Klaus Lykkebæk der jo gør det ret godt internationalt,
og efterhånden er en meget valanset dommer, er ble-

WAE kongressen

vet valgt ind i WAE´s dommerkomite. Her vil de komme til at nyde godt af hans lange og brede erfaring.
Klaus fortæller, at hans opgaver i den 4-årige valgperiode bl.a. bliver, at afholde seminars og uddanne
nye WAE dommere, samt påsætte dommere til WAE
stævner.
Der skal også lyde et tillykke til Klaus, da denne opgave også er en af de store fjer i hatten.
Som et relativt lille forbund, er det godt, at vi har fået
hele to personer ind på nogle af de poster, hvor mange af de større internationale beslutninger bliver taget.

To stolte herre, Klaus Lykkebæk til
venstre og Rolf Lind til højre

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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NICE-TO-KNOW

NICE TO KNOW
LANGBUE.DK´S NYE LOGO
Ludvig Rossau og H.C. Rossau fra Hillerød har overtaget tradbow internetbutikken langbue.dk
Internetbutikken er snart oppe at køre med en ny
hjemmeside og mange nye varer. Desuden vil man her
i bladet fra næste nummer kunne se annoncer fra butikken.

SKOLE OL
Skole OL finalestævnet på Østrebro Stadion afvikles
den 7-10. juni 2016. Bueskydning Danmark besøger
finalestævnet med “prøv bueskydning”, og vi har brug
for din hjælp!
Skole OL konceptet har vokseværk, og i år vil godt
8.000 børn besøge Østrebro Stadion over de 4 finaledage som stævnet varer. Bueskydning er i år inviteret

med som prøvesport, og det har vi selvfølgelig takket
“ja tak” til. Vi stiller et telt op midt i det hele, og inviterer alle til at komme og prøve sig af i bueskydning.
Se mere om skole OL på linket her.
http://bueskydningdanmark.dk/bueskydning-danmark-besoeger-skole-ol/

KURSER OG UDDANNELSE
Husk at der er mange kurser til efteråret se dem på linket her
http://bueskydningdanmark.dk/klubservice/kursusplan/
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NÆSTE NUMMER:
Næste nummer udkommer i september 2016
Deadline 15. august 2016 kl. 12.00
Læs bl.a. interviewet med Dennis Bager fra Arcus i Odense,
der har været på toppen i 4 årtier.
Og Niels Baldurs artikel Om buejagt.

BUESKYDNING DANMARKS
BESTYRELSE
FORMAND

BREDDEANSVARLIG

UDVALG

Rolf Lind

Hans Lassen

DOMMERUDVALGSFORMAND

Tlf. 4352 5592

Tlf. 2460 9476

Lis Lassen

formand@bueskydningdanmark.dk

bredde@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 4035 8068

NÆSTFORMAND

BESTYRELSESMEDLEM

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

BESTYRELSESMEDLEM

Bente Nielsen

Jan Jager

LOVUDVALGSFORMAND

Tlf. 2518 0916

Tlf. 2167 2197

Flemming Skjoldborg

finans@bueskydningdanmark.dk

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

Tlf. 8991 2010

ELITEANSVARLIG

BESTYRELSESMEDLEM

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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