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// Jes Lysgaard 
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Diplom uddannelse i Psykologi. 
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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 
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Oktober er efterår, de sidste udendørsstævner afvikles, og de 
fleste skytter trækker indenfor. Det er også en tid, hvor der sker 
meget både i elitedelen, men også i bredden. 

Inden for elitedelen har Allan Grønkjær, i slutningen af sep-
tember, sagt sin stilling som sportschef op. Det blev til en del år 
som sportschef, og han havde også gennem flere år posten som 
redaktør på nærværende blad. 

Journalisten Michael Tannis Bech har skrevet lidt om Allans 
opsigelse og hvilke nye græsgange han har kastet sig over. Tak 
skal lyde herfra til de mange år i sadlen som sportschef og re-
daktør. 

Bladet er, ud over Allans opsigelse, fyldt med indtryk fra bl.a. 
World Cuppen i Odense, EM i 3D, senior, master og Junior DM og 
frivilligheds tema. Faktisk har jeg fået så meget materiale til 
dette blad, at jeg desværre, eller heldigvis, har måtte skubbe et 
par af de lovede artikler til næste nummer. 

Men det skal dog ikke afholde nogen fra at sende materiale 
ind til bladet. 

Jeg vil ønske jer god læsning og ikke mindst god skydning. 
Jes Lysgaard

LEDER
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■ Tekst: Michael Tannis Beck // Foto: Kaj Frandsen

ALLAN GRØNKJÆR STOPPER  
SOM SPORTSCHEF  
I BUESKYDNING DANMARK 
Fra bueskydning til basketball.  
Allan Grønkjær stopper som sportschef i Bueskydning Danmark per 31. oktober. 
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37-årige Allan Grønkjær stopper som sportschef i 
Bueskydning Danmark per 31. oktober. 

Allan Grønkjær skal i stedet være Team Manager for 
det Aarhusbaserede basketballhold Bakken Bears, der 
i de seneste to sæsoner har vundet sølv i Basketligaen.   

”Jeg forlader på ingen måde sportschefrollen i 
Bueskydning Danmark, fordi jeg er utilfreds. Det har 
været en spændende tid, og i samarbejde med be-
styrelsen, dygtige trænere samt diverse konsulenter 
og eksperter i Team Danmark er det lykkedes at op-
bygge et stærkt landsholds-setup. Jeg er stolt over, 
at Danmark evner at sigte efter medaljer, hver eneste 
gang der konkurreres til store stævner eller mester-
skaber,” siger Allan Grønkjær, som oprindelig er uddan-
net cand.mag. i historie med speciale i idrætshistorie. 

Allan Grønkjær udnævntes som administrator af 
Bueskydning Danmarks elitearbejde og landsholdene 
i 2009, og han fik sportschef-kasketten i 2010. 

Siden da er det blevet til over 100 rød-hvide medal-
jer i internationalt regi på ungdoms- og seniorfronten.  

”Med kun lidt over 3.000 aktive bueskytter er 
Danmark et ret lille bueskydnings-land. Dette gør kun 

vores bedste resultater endnu større. Tak for samar-
bejdet og fremadrettet held og lykke til bueskytterne 
omkring landsholdene. Jeg vil følge med fra sidelinjen,” 
siger Allan Grønkjær, der i sit nye virke – ikke langt fra 
privatadressen i Aarhus – får ansvaret for at finjustere 
processer i spillertruppen, på og uden for banen og i 
sponsorsammenhænge.        

Formand for Bueskydning Danmark, Rolf Lind, gri-
ner med det ene og græder med det andet øje.   

”Jeg under Allan alt det bedste – ikke mindst den-
ne spændende jobmulighed. Jeg er sikker på, at Allan 
bliver en succes i basket-verdenen. Allans indsats 
i Bueskydning Danmark har været fremragende. 
Selvfølgelig gør vi os kontinuerligt tanker om det ta-
lent og elite-setup, der er gældende i Bueskydning 
Danmark. Nu forbeholder vi os retten til at tænke os 
grundigt om i den relativt stille vintersæson, inden der 
vil foreligge en ny plan. Team Danmark er også en helt 
essentiel samarbejdspartner i denne sammenhæng,” 
siger Rolf Lind, der i netop ovenstående kontekst har 
sikret sig, at han ved behov året ud kan trække på den 
snart tidligere sportschefs faglige ballast.  



ALLAN GRØNKJÆR STOPPER  
SOM SPORTSCHEF  
I BUESKYDNING DANMARK 
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STÆVNER OG ARRANGEMENTER KAN SES PÅ FORBUNDETS AKTIVITETS SIDE PÅ 
LINKET HER: HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

RESULTATER KAN SES PÅ 
http://ianseo.net/TourList.php
OG FORBUNDETS RESULTAT SIDE MED DM OG ANDRE RESULTATER. 
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/RESULTATER/
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Regnvejr ved senior DM prægede desværre skydningen. 

SENIOR DM
AFHOLDT AF AALBORG BUESKYTTELAUG DEN 27.-28. AUGUST 2016

■ Tekst og foto: Søren Holdt Jensen Aalborg Bueskyttelaug

I weekenden den 27.-28. august 2016 afholdtes 
Senior DM i skiveskydning på Aalborg Bueskyttelaugs 
bane i Visse. Der var tilmeldt 99 skytter. 93 skytter 
stillede op til start. Mere præcis henholdsvis 27 og 12 
skytter i OL disciplinerne herre recurve og dame recur-
ve. Henholdsvis 22 og 9 skytter i herre compound og 
dame compound.  Henholdsvis 16 og to skytter i herre 
langbue og dame langbue og 5 skytter i herre barbue. 
Resultater findes på ianseo.net. Stævnet blev afvik-
let efter planen under svingende vejrforhold. Det nye 
forsøg vedtaget på forbundsmødet omkring hold på 
tværs af klubber viste der sig ikke behov for. Ingen 
klubber ønskede, at benytte muligheden.  Ellers gik 
snakken lystigt om den manglende OL kvalifikation og 
glæden over vores nabolandes deltagelse. De sene-
ste kendelser fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans 
vedrørende bueskydning blev også lystigt diskuteret. 
De findes som mange skytter og klubfolk ikke viste 
på DIFs hjemmeside (se: www.dif.dk/da/om_dif/orga-
nisation/politisk-s-struktur/juridiskenaevn/appelin-
stansens-s-afgoerelser).

Senior DM havde også på finaledagen et skønt be-
søg af Mogens Kristensen, tidligere landsholdskytte, 
individuel og hold danmarksmester i 1989, samt hans 
hustru. De skød i klubben i Frederikshavn sammen med 
legendariske Arne Jacobsen som de stadig ses med. 
Bl.a. Henrik Toft, Dennis Bager og Morten Kaspersen 
fik en god snak med Mogens Kristensen. De havde alle 
skudt mod Mogens og mindedes de mange gode op-
levelser fra stævnerne dengang. Mogens Kristensen 
var som landsholdsskytte en af de unge bueskytters 
forbillede dengang.
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■ Foto: Michael Sigil

Skytterne er ved at være klar til Skydningen

UNGDOMS DM 
I PRÆSTØ 
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De mange skytter og tilskuere nyder skydningen

Da redaktionen ikke har modtaget noget fra Ungdoms 
DM i Præstø, har formand for Gøngen bueklub Michael 
Sigil, sendt nogle billeder. 

Lørdag til søndag den 13.-14. august 2016. sam-
ledes ca. 190 ungdomsskytter og dystede om 
Danmarks mesterskabet i udendørsskiveskydning på 
Bosei Idrætshøjskole ved Præstø. 

Stævnet var som sædvanligt, når Gøngen har stået 
for arrangementet, veltilrettelagt. 

Resultaterne kan findes på linket herunder.

http://bueskydningdanmark.dk/docs/resulta-
ter/2016-08-13_14%20DM%20Ungdom%20
Praestoe.pdf

BUESKYDNING // OKTOBER  // 2016 SIDE 11

http://bueskydningdanmark.dk/docs/resultater/2016-08-13_14%20DM%20Ungdom%20Praestoe.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/resultater/2016-08-13_14%20DM%20Ungdom%20Praestoe.pdf
http://bueskydningdanmark.dk/docs/resultater/2016-08-13_14%20DM%20Ungdom%20Praestoe.pdf


Som et af de nye tiltag, er der blevet afholdt udendørs 
Master DM i Lyngby, som Lyngby Bueskyttelaug ge-
nerøst tilbød at afholde på forrige forbundsmøde. 

Der deltog godt 30 skytter i forskellige bueklasser, 
og det var en stor succes ifølge de deltagere jeg (red.) 
har talt med. 

Resultaterne kan ses på linket herunder.
http://bueskydningdanmark.dk/docs/resulta-
ter/2016-08-20%20DM%20Master%20-%20Lyngby.
pdf

Skulle der ligge nogle gode historier gemt rundt om-
kring blandt arrangørerne eller blandt de godt 190 
skytter fra Ungdoms DM eller Master DM, modtager 
redaktionen dem gerne. 

MASTER DM 
I LYNGBY
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WORLD CUP  
I ODENSE
Pletskud på flere parametre

World Cup-finalerne i bueskydning i Kongens Have i 
Odense forløb perfekt, og roserne er strømmet ind – 
ikke mindst på grund de frivillige kræfters hårde ar-
bejde. Det lykkedes samtidig at koble bueskydning og 
bilrobotter til glæde for Bueskydning Danmarks sam-
arbejdspartnere, Sport Event Denmark og Sport Event 
Fyn.    

Klokken havde just rundet 19.00 søndag den 25. 
september, da denne artikels forfatter lukkede dø-

ren til presserummet på Odense Slot for sidste gang. 
Rollen som pressechef i forbindelse med World Cup-
finalerne, 2016 Hyundai Archery World Cup Final, 
var eksekveret, og mavefornemmelsen føltes god, og 
den føles stadig god. Alt gik op i en højere enhed i de 
eventyrlige rammer tæt på H.C. Andersens Hus. 

Inden bilen blev sat i gear i retning af København, 
skulle der lige hilses af. Den hårde kerne, cirka ti styk-
ker, ud af i alt 70 frivillige kræfter knoklede endnu 

Fortsættes på side 14

3 mm fra 1. pladsen
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Fortsat fra side 13

på begge sider af stien, som i lige linje går gennem 
Kongens Have. Telte og stilladser, der er stillet op, skal 
også ned igen. Og ned kom de, ligesom alle andre fri-
villig-opgaver prompte blev løst.   

Just uden for frivilligteltet, hvor madmor Liselotte 
regerede med hård hånd, mødtes projektleder Steen 
Jensen Jørgensen og World Archerys eventchef, Chris 
Marsh, i omfavnelse, og dernæst fik duoen øjenkon-
takt. Ord var overflødelige, respekten gensidig.   

Ord brugte til gengæld den hollandske cheftræner, 
Ron van der Hoff, da han samme aften kl. 20.45 ’po-
stede’ nedenstående på facebook. 

”Lige inden vi tager af sted og hjem, vil jeg gerne 
ønske organisationskomitéen og de frivillige tillykke 
med et udmærket stykke arbejde. Jeg synes, det har 
været en meget vellykket turnering. Fint og charme-
rende hotel, god mad, nærtliggende venue og super 
atmosfære. Tak!”  

Stolt formand

Rolf Lind, formand for Bueskydning Danmark, ser til-

bage på måneders forberedelser samt en forrygende 
afviklingsweekend. 

”Jeg er meget stolt over den indsats, der er leve-
ret. Tak til de uundværlige frivillige kræfter, World 
Archery, Sport Event Denmark og Sport Event Fyn. Det 
glæder mig naturligvis, at bueskydning bliver promo-
veret i stor stil. Jeg er samtidig meget tilfreds med, at 
især Sport Event Fyn – via eventen i Kongens Have 
– får styrket diverse erhvervsrelationer til udlandet. 
Den slags er med til at skabe merværdi, ligesom vores 
afvikling af Skolernes World Cup var en gedigen suc-
ces. Tænk sig: 400 fynske 5. og 6. klasses-elever har 
pludselig fået et unikt indblik i bueskydning,” siger en 
smilende Rolf Lind og supplerer: 

”At afvikle en World Cup-finale giver for alvor me-
ning, når bevidstheden om bueskydning øges, og nye 
medlemmer tiltrækkes.” 

Bueskydning og bilrobotter

I tilfældet Sport Event Fyn så lykkedes det i den grad at 
koble bueskydning med bilrobotter, hvilket afstedkom, 

Også en stærk præstation fra holdet
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at repræsentanter fra World Cup-hovedsponsoren, 
Hyundai, mandag den 26. september var på inspirati-
onstur i det stærke fynske robotmiljø. 

”Vi er stolte over, at Hyundai Motor Company send-
te repræsentanter fra deres topledelse til World Cup-
finalerne i bueskydning i Odense. Dette gav en unik 
mulighed for at præsentere flere af vores førende ro-
botvirksomheder og deres produkter for en af verdens 
største bilproducenter. Det skaber en vigtig relation 
til en global industrikoncern, som på sigt kan vise sig 
meget værdifuld for virksomhederne,” forklarer borg-
mester i Odense Kommune, Anker Boye (S).

By- og Kulturrådmand i Odense Kommune samt 
næstformand i Sport Event Fyn, Jane Jegind (V), uddel-
te præmier til herre-recurve-skytterne i Kogens Have.   

”Solskin, spændte buer, afslappet stemning og 
Odense Slot som bagtæppe. Jeg synes, Odense sam-
men med Sport Event Denmark og Bueskydning 
Danmark fik skabt en eventyrlig kulisse for World Cup-
finalerne i bueskydning, en kulisse, som absolut kan 
måle sig med de andre spektakulære steder i verden, 
hvor pilene tidligere er blevet sendt af sted. Det har 
været en fornøjelse at overvære, hvordan vi med den-
ne event rykkede oplevelsen af nogle af verdens al-
lerbedste atleter ud i byrummet, så forbipasserende 
fynboer kunne komme helt tæt på og mærke suset,” 
siger Jane Jegind. 

Super opfølgning på VM i København 

Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, er des-
lige tilfreds. 

”Vi ramte plet med World Cup-finalerne i bueskyd-
ning i Kongens Have i Odense: Intense og tætte kon-
kurrencer, smukke rammer i strålende vejr og et pro-
fessionelt samarbejde i event-trekanten. I samarbejde 
med Sport Event Fyn og Bueskydning Danmark fik vi 
på fineste vis løftet arven fra VM i bueskydning sid-
ste år på Christiansborg Slotsplads i København,” siger 
Lars Lundov. 

Præsidenten for det internationale bueskydnings-
forbund (World Archery) og vicepræsident i den in-
ternationale olympiske komité (IOC), Prof Dr Ugur 
Erdener, var endvidere til stede i Odense. 

Fortsættes på side 16
World Cup i HC Andersens hjemby

Gode supportere til World cuppen
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”Tillykke og tak til eventen, som i strålende omgivel-
ser i Kongens Have i Odense gav os nok en spænden-
de World Cup-afslutning. Dette var en perfekt måde at 
afrunde et olympisk år, hvor interessen for bueskyd-
ning har set nye højder grundet en bølge af energi 
fra Rio. Odense Slot tilhører nu – sammen med bl.a. 
Eiffeltårnet i Paris, Bosporus i Istanbul og Zocalo midt 
i Mexico City – en lang liste af ikoniske steder, som har 
dannet ramme om internationale bueskydningsme-
sterskaber. En kombination af fantastisk sport og dra-
matiske omgivelser er lige nøjagtig det, der gør World 
Cup’en til en succes,” siger Prof Dr Ugur Erdener.

Sportsligt godkendt med danske briller 

Alt i alt blåstempler snart forhenværende sportschef 
i Bueskydning Danmark, Allan Grønkjær, World Cup-
weekendens rød-hvide præstationer.    

”Hvad specifikt angår Maja Jager, så skulle World 
Cup-finalen bruges til at bevise, at hun stadig kan 
skyde med i verdenstoppen. Det gjorde Maja i kvartfi-

Fortsat fra side 15

nalen, hvor hun tvang den 1. seedede ud i en lang, tæt 
match. Der blev skudt på verdensklasse-niveau hele 
vejen rundt. Jeg håber, at hele World Cup’en har inspi-
reret vores unge talenter,” siger Allan Grønkjær, som 
især føler med Sarah Sønnichsen, der var tre millime-
ter fra World Cup-guld (Compound Damer). Italienske 
Marcella Tonioli hjemførte guldet og 20.000 CHF ved 
at være køligst i shoot off. 

”Begge skytter var mere nervøse i finalen end i de 
tidligere kampe. Sarah skød ikke lavere end en 9’er i 
kvart- og semifinalen. Der kom så en 8’er i finalen. Det 
er ærgerligt, men sådan er bueskydning. Sarah har rig-
tig mange gode år foran sig, hvis hun ellers kan få livet 
udenom bueskydningen til at hænge sammen. Det bli-
ver spændende i 2017, hvor Sarah satser på at være 
professionel på fuld tid. Sarah tilhører verdenseliten, 
det er bevist endnu en gang, uagtet der manglede tre 
millimeter i World Cup-finalen,” siger Allan Grønkjær.

Dannebrog strøg til tops en enkelt gang i Kongens 
Have. Det skete, da Stephan Hansen og Tanja Jensen 

Et fastfrosset koncentreret øjeblik
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besejrede et colombiansk par (Camilo Andres Cardona/
Alejandra Usquino) i mixed team-opgøret (155-152). 
Hansen/Jensen sidder solidt på World Cup-tronen i 
mixed-rækken.

RESULTATER 
LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER (COMPOUND)  
Herrer: 1. Mike Schloesser (Holland), 2. Seppie Cilliers (Sydafrika), 3. Reo Wilde (USA).
Damer: 1. Marcella Tonioli (Italien), 2. Sarah Sønnichsen (Danmark), 3. Crystal Gauvin (USA).
Mixed team: 1. Danmark (Stephan Hansen/Tanja Jensen), 2. Colombia (Camilo Andres Cardona/Alejandra 
Usquino).
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER (RECURVE)
Herrer: 1. Brady Ellison (USA), 2. Sjef Van Den Berg (Holland), 3. Ku Bonchan (Sydkorea).
Damer: 1. Ki Bo-Bae (Sydkorea), 2. Choi Misun (Sydkorea), 3. Tan Ya-ting (Taiwan).
Mixed team: 1. Sydkorea (Ku Bonchan/Choi Misun), 2. Danmark (Johan Weiss/Maja Jager).
The Longines Prize for Precision: Brady Ellison (USA) og Tan Ya-ting (Taiwan).
SE ALLLE RESULTATER HER:
https://worldarchery.org/competition/16144/odense-2016-hyundai-archery-world-cup-final#/ 

”Vi har genvundet vores titel, selvfølgelig er vi gla-
de. Vi havde en plan, og den blev fuldt – endda foran et 
medrivende publikum,” siger Stephan Hansen.

Banen set op mod skytterne
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Som et side-event til Hyundai Archery World Cup 
Finals i Odense, afviklede Bueskydning Danmark et 
World Cup i bueskydning for de fynske folkeskoler på 
5. og 6. klassetrin.

Erfaringerne fra Skolernes VM i 2015 blev brugt til 
at afvikle dette World Cup, som på mange måder var 
en gentagelse af succesen fra Skolernes VM i 2015. 
Skolernes World Cup 2016 var dog på rigtig mange 
parametre større og mere omfangsrigt.

4 fynske bueklubber indgik i arbejdet omkring 
Skolernes World Cup. Klubberne skulle huse deres 

Der skydes med stor entusiasme

SKOLERNES 
WORLD CUP 2016 

■ Tekst og foto: Kenn Romme

respektive lokale skoleklasser i en introduktionsdag, 
hvor klassen skulle blive fortrolige med bueskydning. 
Samtidig indeholdt introduktionsdagen en kvalifikati-
onsskydning til Skolernes World Cup finale. 400 ele-
ver fra 20 klasser tilmeldte sig introskydningen, og ud 
af disse skød 64 elever sig igennem til finalestævnet.

Finalestævnet blev afviklet på opvarmningsbanen 
for ”det rigtige” World Cup finalestævne. Derved ud-
nyttede vi venue på bedste vis, og fik skabt en stem-

Fortsættes på side 20
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Markering pileudtrækning

Kenn Romme i sit es
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Jeppe Haugaard med 3 gode pile

ning af World Cup, selv på dette niveau. Det hjalp også 
gevaldigt til på stemningen, at de 64 finalister havde 
medbragt deres klassekammerater, således at godt 
200 børn var samlet omkring den lille finalebane.

Eventet blev afviklet på 3 timer, og sluttede i en fi-
naleskydning hvor 3 drenge stod tilbage på skydelin-
jen og skulle afgøre det hele på 3 pile. I bedste show 
stil, blev der skudt én pil af gangen, hvorpå scoren 
blev noteret på et scoreboard. Det gav en intens og 
nærmest hysterisk stemning blandt tilskuerne, som 
ikke holdt sig tilbage med slagsange og tilråb.

Martin Damsbo var forbi Skolernes World Cup 2016, 
og overrakte præmier til vinderne. Han var sammen 
med alle øvrige deltagere ret begejstret over forma-
tet af skoleturneringen og den ramme som det skabte. 
Elever, lærere og frivillige har alle haft en positiv op-
levelse med bueskydning, og der blev med Skolernes 
World Cup 2016 skabt endnu mere fokus på bueskyd-
ning som en foreningssport som rummer spænding, 
intensitet og nerve. 

Tak til Ulbølle Bueklub, Arcus bueskydning, Midtfyns 
Bueklub og Lavia Odense Bueskydning for deres en-
gagement i Skolernes World Cup 2016.     

Link til: 
http://bueskydningdanmark.dk/skolernes-world-cup-2016-2/

Fortsat fra side 19
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■ Tekst og foto: Jes Lysgaard

3D SKYDNING

STÆVNER OG ARRANGEMENTER KAN SES PÅ FORBUNDETS AKTIVITETS SIDE PÅ 
LINKET HER: 
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/KALENDER/

RESULTATER KAN SES PÅ 
HTTP://IANSEO.NET/TOURLIST.PHP

OG FORBUNDETS RESULTAT SIDE MED DM OG ANDRE RESULTATER. 
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/RESULTATER/

DM I 3D HAR VÆRET AFHOLDT PÅ EGESKOV SLOT PÅ FYN. DENNE NÆSTEN 
HISTORISK BEGIVENHED KAN DU LÆSE OM I NÆSTE NUMMER. 

3D EM I SLOVENIEN

3D landsholdet er igen kommet hjem til en mere al-
mindelig temperatur for os nordboer.

Det var et stærkt hold der stillede op og skulle dy-
ste mod de bedste europæiske skytter inden for 3D 
bueskydningen. 

Det var 4. gang jeg deltog på 3D landsholdet, så 
mange af rutinerne var kendte, rejsen, indkvartering, 
akkrediteringen osv. Alligevel, må jeg sende en stor 
ros til Torben Cramer, der var med som team Captain. 
Der var styr på det hele, fra vi tog afsted og til vi kom 
hjem. I baglandet havde bl.a. Morten Holm med en ny 
og super god timing, sørget for billetter og hotel. Så 

logistikken var i orden, og den kunne vi ikke give skyl-
den for de resultater vi kom hjem med. Mere om det 
senere. 

Vejret var for så vidt også i orden, der var høj sol 
hver dag, og når vi ikke skød, var det kæmpe store ba-
deland ved siden af hotellet en kærkommen nedkø-
ling. 

Middelalderslottet Mokrice lagde grund, og hvilken 
grund, til stævnet. Som noget nyt foregik en del af 
stævnet på en stor velfriseret golfbane, det gav for 

Fortsættes på side 22
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mange af os en del udfordringer med afstandsvurde-
ringerne. 

De første to dages skydninger, blev for os alle ud-
fordrende, og flere af os der faldt fra, måtte se til som 
tilskuere. Varmen, som ved frokosttid kunne snige 
sig op på mellem 35 og 40 grader, blev for de fleste 
af os en faktor som, som for mit eget vedkommende 
påvirkede skydningen. En anden faktor, som måske 
var varmen overlegen, var de mange mål der stod på 
golfbanen, og gav knas i afstandsvurderingen.   Den 
smukke golfbane var ofte uden andre referencer end 
3d målet. 

Som en belgier sagde til mig på anden dagen, så 
havde deres træner og coach sagt, at de skulle skyde 
målene, som om de var længere ude, end de så ud til 
at være. Så lavede jeg, med det gode råd i baghove-
det, en dobbelt misser hvor jeg skød over. Damm. Men 
retfærdigvis skal siges, at målet var længere væk end 
jeg vurderede det til. 

Maden på hotellet var en udfordring, som lå i en 
anden kategori, end da vi var i Tallin for to år siden. 

Nu var maden nemlig så god og så rigelig, at det var 
svært ikke at indtage for meget, og det til alle tre mål-
tider der blev serveret.  

Men udfordringen på fødeindtagssiden var vist en 
af de udfordringer, som måtte overvindes af selvdi-
sciplinen. 

Området var smukt og lagde klangbunden til et me-
get veltilrettelagt stævne.  Der fra start til slut, var 
omgivet af en mængde frivillige, og entusiastiske 
hjælpere. Vi morede os over speakeren, der genta-
gende gange indskærpede for skytterne, at det var 
diskvalificerings grund at betræde områderne med 
greens, og tilsvarende havde man skudt sine sidste 
pile, hvis man røg på skydebanen.

Da det var en mondæn golfbane, fik hjælperne en 
stor øl efter stævnet, for at finde pile på området. 
Skytterne skulle derfor indberette, på hvilke mål en 
pil var forsvundet. Blev pilene fundet under stævnet, 
stod de i en kurv ved Wall of Shame. 

Vores placeringer på holdet, var middelmådige, og 
ingen metal blev hentet hjem. 

Opvarmningspladsen i bedste middelalderstil. 

Fortsat fra side 21
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Det danske telt, med Wall of shame i baggrunden

En flig af Mokrice slottet og Elken der var sat op i andledningen. 
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Holdet til foto i slotsgården. Beklager at Dannebrog er vendt forkert.

Dog var Josefine de Roepstroff godt skydende i 
dame instinktiv klassen, og hun sluttede i anden eli-
minationsrunde på en 8. plads. 

Zibrandt Christensen skød også pænt godt og slut-
tede på en flot 6. plads. 

Selv om der ikke var medaljer at hente, var det 
super spændende at se på som tilskuer. Og det var 
ikke kun varmen, der gav sved i håndfladerne. Da 
vores damehold skulle skyde mod Italien, gav det 
sved i håndfladerne. En super dyst, som desvær-
re faldt ud til Italienerne. Dameholdet bestående af 
Kirstine Godskesen (compound), Josefine De Roepstroff 
(Instink tiv) og Augusta Strandberg (langbue), dystede 

til det absolut sidste mod et velskydende Italiensk 
hold. Det var tæt på, men Dameholdet sluttede på en 
flot 5. plads. 

Herreholdet slog tonen an mod Sverige, med Stig 
Andersen på compound, Claus Larsen på barbue og 
Martin Jørgensen på bas (langbue). Desværre endte 
en ellers god start, med at holdet fik spank og endte 
på en 8. plads. 

I skrivende stund sidder jeg med en masse gode 
erfaringer og rigeligt at arbejde med til de næste 
stævner, og ikke mindst en erindring om en fantastisk 
landsholds gruppe. 

 

Resultaterne kan ses på 
www.Ianseo.net

Flere billeder kan ses på 
http://www.3d-mokrice2016.si/
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Mats har spottet bukken

3D STÆVNE I FURULUND
■ �Tekst: Frank Kristensen, 

formand/træner i Gribskov Bueskytteklub 
Foto:  Christian Uhr (Sverige) Fortsættes på side 26
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I weekenden Søndag d. 29-5-2016 var der 3D stæv-
ne i Furulund i Sverige, arrangeret af Helsingborg og 
Kävlinge bueklubber. Stævnet blev skudt som et 2 pils 
stævne, som vi kender det herhjemme. Normalt sky-
des 3D stævner i Sverige som 1 pils stævner, men da 
vore svenske arrangører er flittige deltagere i danske 
stævner og synes så godt om vores koncept, har de 
taget det til sig. 

Det var en meget svær og udfordrende bane, hvor 
man virkelig skulle bruge alle sanser, for ikke at hjer-
nen blev snydt. 

Vi var repræsenteret med 2 klubber fra Danmark, 3 
fra Gribskov Bueskytteklub og 2 fra Sorø. Det lykkedes 
for de 2 skytter fra Sorø at hive medaljer med hjem. 

Generelt et flot tilrettelagt stævne i dejlige og nye 
omgivelser. Stævnet er virkelig et besøg værd, så 
både Jeg (Frank Kristensen Gribskov Bueskytteklub) 
og arrangørerne, håber på at se mange flere Danske 
skytter næste år.

Fortsat fra side 25
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Der er varmt på den Svenske savanne

BUESKYDNING // OKTOBER  // 2016 SIDE 27



MARGARET BANG, 64 ÅR
LAVIA ODENSE BUESKYTTER

Jeg bliver inden længe 64.år, har 2 voksne drenge, 
3 store børnebørn, som alle synes, det er rart at 
”den gamle” er aktiv i bueskydning sporten. De ved 
jo også altid, hvor jeg er, når de kommer forbi. Jeg 
er førtidspensionist og har været det, siden jeg fik 
arme og hænder ødelagt af viklearbejde.
Da Jan Bang for 12 år siden, for anden gang gik i 
gang med bueskydning, overtalte han mig til at prø-
ve et par pile med barbue. Det var indendørs i loka-
let under Højmeskole.  Det var ingen Succes! For det 
første var lokalet mørkt, beskidt og edderkopperne 
så store, at jeg mener, at huske de havde røde gum-
mistøvler på og hvad sjov skulle der være ved at 
sende en ”pind” mod et rund sivmåtte. Så nej tak, 
det var ikke noget for mig. Jeg var der 2 gange og 
det var nok. Dette var i november måned 2004.
I maj 2005 synes Jan Bang så, jeg kunne prøve hans 
compound bue, som var skruet sammen og ned, så 
den næsten passede. Det skulle jeg aldrig have prø-
vet, for efter første pil var jeg helt oppe at køre, jeg 
ramte den plet jeg skulle.

FRIVILLIGHED

GENNEM FORÅRET HAR FRIVILLIGHEDEN VÆRET ET GENNEMGÅENDE TEMA 
I BUESKYDNING. HERUNDER KAN DU LÆSE OM TO PERSONER, DER SOM 
MANGE ANDRE, HELLIGER MEGET AF DERES TID TIL DET FRIVILLIGE ARBEJDE I 
BUESKYDNING DANMARK.  

TOUR DE FRIVILLIG
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FORTÆL OM DIN ROLLE I KLUBBEN 

HVORFOR ER DU FRIVILLIG?:

Poul Meyer, der var formand for Lavia Odense, synes 
det var alletiders, at jeg nu kunne komme i klubben og 
tilmed blev medlem, for så havde klubben nu 4 aktive 
medlemmer.

Fra maj måned og helt frem til årsmødet i oktober 
forsøgte Poul Meyer at overtale mig til at blive for-
mand i bue afdelingen. Da han var træt og mente jeg 
lige kunne bruges, så jeg lod mig overtale. Jeg tænkte 
herregud de 3 kan jeg da godt klare, dog havde jeg 
lige glemt, at jeg åbenbart har et gen, der siger, andre 
skal ikke tro de kan mere end mig. Da jeg startede som 
formand i bue afdelingen var der ingen penge, så Jan 
og jeg betalte selv, hvis der manglende noget. Vi søg-
te dog med held Odense Kommune om støtte til først 
rækværk og høj til udebanen, og derefter istandsæt-
telse af indelokalet.

I alle årene har jeg været formand af den ”dårlige” 
slags, for det er nemmere at gøre tingene selv, da der 
går for lang tid, inden det bliver gjort, når man beder 
andre om det og jeg er jo alligevel i klubben 7 dage om 
ugen. Samtidig er det også hjælp til selvhjælp, alter-
nativet er jo at sidde hjemme og glo tv eller læse og 
ellers have ondt af sig selv, fordi man altid har ondt. Så 
er det bedre at gøre andre glade, eller det modsatte.

Samtidig med træning af børn, voksne, reparation 
af pile, måtter, rengøring af lokaler og toiletter samt 
opmåling og kridtning af baner, samt afholdelse af 
diverse indtjeningsmuligheder til klubben, såsom ar-
rangement for handicappede, det sidste var for 48, 
polterabendarrangementer, firma arrangementer, og 
alle andre slags. Dette er også med stor succes, da vi 
har mange gengangere. Da man skal gøre, det man er 
god til, er det også mig, der får glæden ved at afholde 
disse, med få undtagelser. Her hos os er der ingen be-
taling for at hjælpe i klubben, da det må være glæden 
ved det og klub-ånden, der afgør, at man gør noget for 
klubben.

Jeg fortæller, at jeg nu er ved at være en ”rigtig” for-
mand. Efter vi i 2015 blev selvstændige i stedet for 
at være en underafdeling, har vi en del der gerne vil 
hjælpe, så jeg er begyndt at uddelegere arbejdet.

HVAD ER DEN STØRSTE ANERKENDELSE DU HAR 
MODTAGET?:

En af de store anerkendelser må være, at netop dette 
med at firmaer eller enkeltpersoner vil have arrange-
ment hos os, fordi de har været her før, eller som en 
sagde: Jeg synes, de skulle opleve dig, ja det var altså 
på den gode måde. 

En stor anerkendelse er også at jeg fik en A-nøgle til 
Højmeskole, uden at have spurgt, men som sagt: du er 
her jo altid og hjælper gerne.

Anerkendelse er også, at vi må bruge lokalet på 
Højmeskole, døgnet rundt, året rundt, dog med be-
grænsninger i skoletiden. Da jeg startede, måtte vi 
kun være på skolen 2 gange om ugen, og ikke i ferier 
o.l. Jeg fik også en bronze nål efter et par år.

HVAD ER DEN SJOVESTE OPLEVELSE DU HAR HAFT 
SOM FRIVILLIG?:

For år tilbage havde jeg et inde-arrangement med 12 
søskende fra 60+. Da opvarmningspilene var færdige 
og jeg skulle skrive deres resultater, spurgte jeg om vi 
ikke manglede en, alle kiggede på hinanden og sagde 
nej. Derefter skød de videre, men efter 18 pile skulle 
der være pause.

Jeg undrede mig stadig og sagde: Jeg mente bare 
i skulle være 12, hvorpå svaret lød: ja det er vi også, 
hvorpå jeg sagde, nej i er 11, hvorpå Poul sagde: nå-
hhh. jo, Karl skulle lige hente fotoapparatet 

Jeg: jamen hvor langt væk bor han?
Poul: Det var ikke hjemme, men lige ude i bilen
Hvorpå jeg løb ud af døren, ned ad gangen i kæl-

deren, åbnede døren og der holdt en bil, helt nede i 
slisken. Ud af bilen kom Karl, jeg spurgte: hvorfor rin-
gede du ikke og sagde, at du var låst ude, hvorpå Karl 
sagde: Jamen min jakke med telefon er inde i klubben. 
Derefter stor flove og morskab af samtlige.

Noget tid senere kom der et firmaarrangement til 
klubben. Der var en ældre herre, der lige fra da de kom, 
kiggede på mig og smilede på en, synes jeg, under-
lig måde. Jeg tænkte ved mig selv, at han måtte have 
glemt briller, eller ikke var 100%.

Jeg fortalte historie om Karl ved dette arrangement, 
og den ”underlige” blev ved med at nikke og sige ja, 
ja. Hvorpå en af de andre sagde til ham: hvad ved du 
om det, siden du kommenterer? Hvorpå han svarede: 
jamen det er rigtigt hvad Margaret siger. Det var Poul!
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SONJA OTTOSEN, 68 ÅR
LOLLANDS BUESKYTTEKLUB

Jeg hedder Sonja Ottosen, jeg er 68 år 
mit arbejdsliv var på Falck, hvor jeg var i 
23 år som falckoline. Nu går jeg hjemme 
og er med i bestyrelsen i Kræftens be-
kæmpelse på Lolland, og så er jeg næst-
formand i Lollands Bueskytteklub. 

FORTÆL OM DIN ROLLE I KLUBBEN 

Jeg skyder ikke selv, så det er mig, der viser de nye, 
hvordan man gør og især hvordan man ikke gør. Jeg 
sørger for at lære dem at skyde med bue og især at 
holde af det vi laver, så de får så meget ud af det som 
muligt.

 
HVORFOR ER DU FRIVILLIG?:

Jeg er frivillig i Bue klubben fordi, at der til den før-
ste generalforsamling i Nakskov, ikke var andre end 
bestyrelsen der ville komme. Så formanden spurgte, 
om jeg ikke ville møde op, så kunne jeg altid få en kop 
kaffe. Nu bagefter kan jeg jo godt se, at det blev til 
meget mere. 

 

HVAD ER DEN STØRSTE ANERKENDELSE DU HAR 
MODTAGET?:

Det giver så meget med de mange børn og voksne, 
som kommer og vil prøve at skyde med bue. En dag 
kom en far med to drenge, hvor det kun var den ene, 
som gerne ville skyde med bue. Den anden var slet 
ikke interesseret i at skyde. Jeg spurgte mange gange, 
men nej, det var ikke noget for ham og jeg kunne se, at 
jeg var ved at være for meget. Men til sidst sagde han, 
at hvis jeg gerne ville havde ødelagt noget, så var det 
ok med ham. Jeg fortalte ham, hvordan han skulle og 
hjalp ham de første gange, uden at jeg fik et smil. Så 
skulle han skyde alene og så fik jeg et stort smil, for 
pilen sad i det gule; Han råbte: jeg kan, jeg kan... For 
det første kunne han skyde, men han fik også troen 
på sig selv, så det varmede en halvgammel pige, og 
bekræftede mig i, at det jeg gør, ikke er forgæves. Den 
historie er for mig dejlig og rørende.  

 
HVAD ER DEN SJOVESTE OPLEVELSE DU HAR HAFT 
SOM FRIVILLIG?:

Vi har en dreng på besøg et par gange om måneden, 
når han er på besøg hos sin mor. Han bor på et bo-
fællesskab, men vil gerne skyde med bue, for det gør 
hans storebror også. Det blev mig, der skulle hjælpe 
ham, og det gik ikke særlig godt. Han var som en snur-
retop med buen. Efter at han havde været der et par 
gange, havde jeg en alvorlig snak med ham og sagde, 
at hvis han ville skyde, skulle han gøre, som jeg sag-
de. ”Det gør jeg jo”, men jeg rammer jo ikke alligevel, 
så jeg gør det på min måde” var hans svar. Jeg måtte 
forklare ham, at det han havde gang i, var alt for far-
ligt og han skulle høre på mig. ”Ok”, sagde han. ”Hvis 
du tror, at du kan, når du ikke kan skyde selv, hvordan 
vil du så lære mig det?” Vi prøvede igen og igen, ”vil 
du have en Gajol” spurgte jeg, for jeg var lidt tør i mun-
den. ”Ja tak” sagde han, ”og hvis jeg rammer med alle 
3 pile, gir du så en cola?”. Jeg sagde ok og hvad skete 
der, han ramte! Så engang imellem er et lille vædde-
mål ok, for han fik knækket koden. 

Vi sidder altid og hygger med lidt kaffe og en små-
kage, hvor vi får talt med børnene og de unge. Det er 
en dejlig tid, hvor vi kommer lidt tættere på hinanden. 
Det tager også tit lang tid at køre tingene på plads, 
fordi der går snak i den.



NICE TO KNOW
DET NYE LOVKOMPLEKS
REGLERNE FOR FORSLAG DER SKAL BEHANDLES PÅ FORBUNDSMØDER, 
KAN LÆSES HERUNDER. 
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1.15 
FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER

1.15.1
Forslag til lovændringer kan fremsættes af Bue-
skyd ning Danmark’s bestyrelse, og nedsatte udvalg. 
Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets for-
eninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde se-
nest den 15/11 året før Forbundsmødet. Indkomne 
forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i samarbejde 
med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fast-
holde sin oprindelige tekst.

1.15.2
Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.

1.15.2.1
Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme 
kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for at blive 
behandlet på et Forbundsmøde være sekretariatet i 
hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.

1.15.2.2
Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsor-
denen optagne forslag. Dirigenten og/eller forbunds-
formanden kan fremsætte kompromisforslag.

1.15.2.3
Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de frem-
mødte stemmer, dog kræves et flertal på 2/3, når det 
drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/
eksklusion og ændringer i love (lovkompleksets afsnit 
1).

1.15.3
Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. 
Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt besluttes af 
Forbundsmødet. 

Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert 
Forbundsmøde. Ændringer som nødvendiggøres efter 
beslutninger i DIF, WA, og WAE rettes løbende.

Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid supple-
res med vedtagelser fra bestyrelsen, til senere god-
kendelse på det efterfølgende Forbundsmøde.

1.15.4
I tilfælde af et ekstraordinært Forbundsmøde kan det-
tes motiverede dagsorden suppleres med forslag fra 
Bueskydning Danmark’s bestyrelse, enkelte bestyrel-
sesmedlemmer, udvalg og foreninger.

1.15.5
Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige for-
slag til personvalg skal være de respektive klubber 
i hænde senest uge 3 sammen med øvrige forslag.. 
Foreninger kan fremkomme med forslag til person-
valg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal fremgå 
af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer 
eventuelt valg.

1.15.5.1
Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan for-
slag stilles fra salen, når mindst 5 foreninger er stille-
re for en kandidat



TIPS OG GREJ-NYT 
Husk at du på denne side kan sende et billede og en kort beskrivelse ind 
til redaktionen, af det nye grej du spotter rundt om i bueverdenen. 
Send billedmateriale og kort tekst til: bladet@bueskydningdanmark.dk

Easton Quiver Long Hip Flip 4

Bæltehængt quiver der kan ”flippes” til både Højrehånds skytter  
og venstrehånds skytter.
http://shop.baldurs-archery.dk/shop/easton-qvr-long-2515p.html

Pris 493

Samick Outlander Langbue 

Lækker langbue fra Samick til den nye langbue skytte,  
flot design, dejligt greb.

Length: 68”
Bowweight: 550gr.
Brace Height: 20.5-22cm 

http://shop.baldurs-archery.dk/shop/samick-longbow-outlander-3321p.
html

Pris 1549
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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/


NÆSTE NUMMER: 

Næste nummer udkommer i starten af november

Deadline 15. oktober

Da et par af artiklerne, der skulle have været i nærværende blad, er blevet 
skubbet, pga. artikler med stor nyhedsværdi, kommer de i det næste. 

Læs bl.a. om reparation af 3D dyr om location, og om Arne fra Tonga, og ikke 
mindst DM i 3D på Egeskov slot. 
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BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

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 

BESTYRELSESMEDLEM

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Jan Jager

Tlf. 2167 2197 

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM 

Bjarne Strandby 

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

UDVALG
DOMMERUDVALGSFORMAND

Lis Lassen

Tlf. 4035 8068

dommer@bueskydningdanmark.dk

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Erik Hjortebjerg

Tlf. 6618 8766

ao@bueskydningdanmark.dk

LOVUDVALGSFORMAND

Flemming Skjoldborg

Tlf. 8991 2010

lov@bueskydningdanmark

DOMMER VEST:

Claus Falck Hansen

dommer-vest@bueskydningdanmark.dk

DOMMER ØST

Anette Nielsen 

dommer-ost@bueskydningdanmark.dk
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http://www.jagtudstyr.net

