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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

Jeg har gennem de sidste 15 
år haft en passion for den 
moderne langbue. Enkelthe-
den ved buetypen tiltaler mig, 
dog går jeg på jagt med en 
compoundbue, der supplerer 
langbuen godt. Jeg har været 
på 3D landsholdet 4 gange 
og fået individuel medalje til 
et EM. Bogen "Skydning med 
langbue, mentaltræning og 
refleksioner over livet", udgav 
jeg i 2012. Ud over redak-
tions arbejdet, er jeg coach 
ved JL-coaching.dk, forfatter, 
og træner for elite nonsight 
skytterne i Lyngby. 
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Indendørssæsonen blev skudt i gang med et nyt tiltag fra 
Randers Bueskyttelaug. Buernes le Mans. Eat Sleep Archery 
ESA, 24 timers bueskydning for hold. Konceptet var en stor suc-
ces og 44 hold stillede op. Randers har allerede lavet det til en 
tradition og startet nedtællingen til næsteårs Eat Sleep Archery 
event op. Læs mere om ESA i bladet. 

Det just afholdte 3D DM på Egeskovslot, der bl.a. betragtes 
som et historisk arnested for buejagten i Danmark, beskrives i en 
artikel, vi har lånt fra bueogpil.dk, på smukkeste vis af Jon Jagd.

Til flere af efterårsstævnerne og det afholdte World Cup i 
Odense, har en lille gruppe frontløbere, kaldet Juniorrapporterne, 
løbende sendt nyheder på snapchat og facebook. Det er et til-
tag, der har skabt en del opmærksomhed. I bladet fortæller 
Kenn Romme om tiltaget og en af de unge frontløbere Amalie 
Brendstrup Christensen fortæller lidt om sin tilgang til junior-
rapporter arbejdet.  

Derudover har bestyrelsen iværksat en stor evalueringspro-
ces af eliteskydningen i Danmark. Evalueringen er tænkt, så 
den skal skabe grobund for en optimal model for elitearbejdet i 
Bueskydning Danmark. Der bliver fulgt op på processen og re-
sultatet her i bladet.

Trænerkurserne og de populære spotkurser fortsætter med 
at blive mere strømlinede, også her er erfaringer blevet samlet 
og er mundet ud i et flot kursusprogram for resten af året og 
2017. 

God fornøjelse med efterårsskydningerne og de mange opga-
ver der varetages i klubberne. 

Desværre har jeg på grund af pladsmangel, igen måtte udsky-
de artiklen om reparation af 3D dyr. 

God læsning! 
Jes Lysgaard, redaktør

LEDER
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 Tekst: Berit Friis Poulsen suppleret af Michael Sigil, Flemming Gyllenborg // Foto: Leon K. Rasmussen

EAT 
SLEEP 
ARCHERY - ESA 2016
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Den 15. oktober 2016 kl. 06.00 gik turen i retning mod 
Randers. Holdet med team navnet One in a Minion, 
tog afsted fra Sydsjælland, i spændt forventning om 
hvad et 24 timers stævne mon bød på af personlige 
udfordringer. 

Knap fire timer senere ankom vi til Romalt Aktivitets-
center, hvor stævnet fandt sted. Ligesom de øvrige 
44 tilmeldte hold, blev vi flot og personligt modtaget 
af et stort team af veloplagte stævnearrangører. De 
viste os hvor vi skulle stille vores grej, såvel som so-

veposer, buer og den proviant, vi havde medbragt til 
eventen. 

For det var en event, dette stort anlagte arrange-
ment, der tiltrak sig opmærksomhed fra såvel udland 
som indland. Der var godt 30 frivillige til at holde styr 
på, at dette kæmpestævne løb sikkert af stablen. Alt 
var der taget højde for, for at sikre deltagerne et for-
nøjeligt døgn. Og i tiden op til stævnet kunne man 
følge det langsomt og sikkert tage form på Facebook. 

SKIVESKYDNING

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/

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/ 
http://ianseo.net/TourList.php
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/ 


EAT 
SLEEP 
ARCHERY - ESA 2016

Søvnen tog over på flere tidspunkter
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Team one in a Minion

Artiklens forfatter

Holdene havde gjort en del ud af deres outfit.
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Der var indbudt til en hyggelig og gennemført sam-
menkomst, dette sås ikke mindst i kreativiteten i såvel 
holdnavne som enkelte holds udklædning. Vi spotte-
de således både mænd i lyserøde nederdele, Olsen 
Banden og ikke mindst smølfer. Alt det der bidrog til at 
skabe en uhøjtidelig og herlig stemning. Overalt sås 
glade mennesker, selv ud på de små timer var der smil 
at se. Dagen blev indledt med holdfoto, som Fotograf 
Leon K. Rasmussen tog sig professionelt af og han 
fortsatte med at ”skyde” billeder af deltagerne i al den 
tid stævnet varede. 

Der var mange, der satte personlige rekorder. Mod-
sat de tradi tionelle stævner tog en serie på 30 pile 
omkring 40 minutter, så det blev til mange pile det 
døgn. Michael Sigil fortæller ”Når man skyder så man-
ge timer og man kommer på den anden side af midnat, 
så sker der det, at hjernen slår fra og rutinen tager 
over og pludselig kan man skyde personlig rekord, 
selvom klokken er 04.45”.

Der var en særlig god stemning, med de naboer vi 
stod side om side med i de 24 timer, det blev til mange 
grin og gode samtaler undervejs.  



Stævnet starter

Holdene havde gjort en del ud af deres outfit.

Buerne hviler for en stund

Olsenbanden i Jylland
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Forplejningen var i top, der blev løbende serveret 
kaffe ad libitum, frugt og kage. Dertil kom et velsma-
gende aftenmåltid, natmad og ikke mindst morgen-
mad. 

Stævnet sluttede med at pokalerne for Open og 
Limited klassen blev overrakt til behørige klapsalver. 

Og da vi kunne tage hjem igen, efter 36 timer på be-
nene med transport inkluderet og ca. 2½ times søvn, 
var det er intet at regne ift. de timer og den kæmpe 
indsats arrangørerne og de frivillige har lagt for dagen 
igennem mange måneder. Vi var trætte, men en herlig 
oplevelse rigere. 

Vi fra Team One in a Minion, takker for et fantastisk 
stævne til arrangører, frivillige og bueskytter. Vi ven-
der meget gerne tilbage, når Eat Sleep Archery atter 
slår dørene op til et stævne i en større hal i Randers i 
weekenden inden efterårsferien i oktober 2017. 

Træk og slip fra Gøngen Team One in a Minion
           



Søvnen tog over på flere tidspunkter                                                                                            -

På skydelinjen var der mere tæt end normalt.

På skydelinjen var der mere tæt end normalt.

Flotte sponsor præmier
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Endelig kom “Stradivarius”over alle Stardivariusser”, 
en Bue af ideel Skønhed, lavet af fejlfrit Træ af fi-
neste Kvalitet, men sandelig ikke et legetøj for børn. 
Der skal en kraft på 85 Pund til for at trække Pilen til 
Odden […] Træet denne bue er lavet af voksede i min 
egen Have og var den midterste af en Klynge slanke 
Taksstammer, der stod i Skyggen for Enden af Haven, 
hvor Græsplænen gaar over i Skoven […] Buen bærer 
mit eget Fremstillings- eller Fabrikationsnummer 50 
(Gregers Ahlefeldt Laurvig Bille, “Impala”, 1937)

“Byg den dog om! Jeg har det altså ikke sådan, at jeg 
ikke vil lave om på en bue, bare fordi der er minder el-
ler en historie ved den. Du vil blive superglad for den, 

 HISTORISK DM I 3D
EGESKOV SLOT, 21. SEPTEMBER 2016

Fortsættes på side 14

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/

 Tekst og foto: Jon Jagd

hvis du tager 10 pund af den. Og det er jo et super-
godt stykke træ!”

Den usentimentale kommentar kom fra Morten og 
var rettet til mig, der stod med min 15 år gamle taks-
bue i hænderne. En bue jeg havde lavet efter Saxton 
Pope’s favoritbue Old Horrible, som han havde givet 
målene på, i hans klassiske værk “Hunting with the 
bow and arrow” fra 1925. Den var på 60 pund, og jeg 
havde ikke skudt med den siden Lejrejagten 2009. 
Træet var et fantastisk flot stykke amerikansk taks, 
utrolig tætåret og næsten uden knaster. Den havde 
et lag råhud på ryggen, som jeg havde givet rødbrun 
narvsværte. Målet havde været en nuance, der min-
dede om kernetræets ravbrune glød, men effekten af 
narvsværten på den slebne råhud havde været cho-
kerende. Den mørke farve blev suget op af råhudens 
kanvas, som blod fra et bestialsk mord på et kridhvidt 
gulvtæppe, og jeg havde fra første øjeblik altid haft et 
ønske om at omgøre malerjobbet.

Danmarksmesterskabet i 3D på Egeskov slot bød 
på den perfekte anledning til et ombygningspro-
jekt. Egeskov Slot var nemlig hjem for grev Gregers 
Ahlefeldt Laurvig Bille, som sammen med Carl Dreyer, 
forfatter til bogen “Med bue og pil” fra 1936 var med 
til at promovere bueskydning, buebygning og ikke 
mindst jagt med bue og pil i Danmark. Disse personer 
og deres bøger er stadigvæk grundpiller for os i dag, 
som interesserer os for at bygge og skyde med tradi-

Grev Gregers Ahlefeldt Laurvig Bille med sin langbue, 
jagthund og Egeskov Slot i baggrunden. Buejæger med sin 
langbue, jagthund og Egeskov Slot i baggrunden. Fra “Med 
bue og pil” af Carl Dreyer, 1936.
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Fra venstre mod højre er det Morten, Jon og Rasmus
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Fortsat fra side 13

tionelle langbuer og pile af træ. Hvad var vel derfor 
mere oplagt end at møde op til DM med en langbue 
bygget efter samme forlæg som den gamle greves 
langbuer?

Målet med ombygningen af min gamle bue var na-
turligvis en hurtig men væsentlig lettere bue og uden 
nogen forstærkende råhudsbelægning på ryggen. 
Fuldstændig ligesom greven havde bygget sine lang-
buer. Den skulle desuden ligne min nuværende favo-
ritbue på 47 pund så meget så muligt med hensyn til 
styrke, hastighed og træfpunkt.

Jeg startede med at fjerne læderhåndtaget og rå-
hudsbelægningen, og gik derefter så i gang med at 
fjerne lak og træ på bugsiden med ziehklingen. Jeg 
brugte jævnligt skydelæren for at tjekke, at benene 
taperede jævnt ud mod hornnockerne. Det viste sig, 
at der var stive områder, der kunne sættes til at arbej-
de lidt mere. Under håndtaget sad der en knast, som 
jeg i 2001 havde forstærket mere end det måske var 
nødvendigt, ved at gøre buebenet ekstra tykt på det 
punkt. Det blev nu reduceret væsentligt. Håndtaget, 
der oprindeligt var buens bredeste sted, som på en 
engelsk langbue, indsmalnede jeg lidt som på en 
dansk stenalderbue. På det punkt ville den adskille sig 
fra grevens buer, men ikke blive mindre traditionel, og 

det er det håndtag jeg er vant til at skyde med nu. Det 
giver desuden en lidt bedre passage for pilen.

Buen var færdig i sidste øjeblik, og en kort trænings-
skydning i haven med den ombyggede bue og den 
gamle viste, at den ombyggede var nærmest identisk 
at skyde med, så jeg holdt fast i, at det var den jeg 
skulle skyde med til DM.

DM på Egeskov Slot 17. september 2016

Over 260 skytter var tilmeldt til DM, og Ulbølle 
Bueklub havde gjort en stor indsats for at sikre, at det 
forløb så effektivt som muligt og uden lange venteti-
der ved målene. Det lykkedes så godt, at min patrulje 
var færdig lidt i kl 15.00, som var den planlagte afslut-
ning for skydningen.

Banen var en rigtig god blanding af korte og lange 
mål. Den ene halvdel af banen var udlagt i henholds-
vis skov og på mark, mens den anden del var opstillet 
i slottets smukke park med ældgamle træer og høje 
hække og slottet som malerisk baggrund.

Morten, Rasmus og jeg stillede alle op med hjem-
melavede træbuer, og vi har derfor vores egen lille 
interne konkurrence. Morten skød bedst af os tre og 
havde derfor håneretten i vores lille klub. Med 274 
point havde han skudt sig ind på en samlet 12te eller 
13ende plads og et gennemsnit på 5,7 point per pil. 
Jeg havde skudt 262 point og Rasmus havde skudt 
246 point. Det placerede os nogenlunde midt i feltet, 
og vi hørte flere give udtryk for, at det var en flot score 
med de simple træbuer, og at de kastede godt. Vi tror 
dog på, at vi ikke er så handicappede med træbuerne , 
som mange tror. Den største ulempe er nok, at man er 
nødt til at trække lidt flere pund for at få den samme 
hastighed, men det behøver ikke at være meget mere 

Jon Jagd med sin taksbue og Egeskov slot i baggrunden.

Min egen bue færdig og klar til DM på Egeskov Slot.
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end 47 til 50 pund for at få en god flad pilebane. At 
Rasmus vælger at slide i det med en 60 punds bue må 
nok siges, at være et personligt valg, der ikke er nød-
vendigt af hensyn til hastigheden. Hvad det evt. giver 
af ekstra macho-effekt er en helt anden sag.

Hvis jeg var en gnaven gammel mand, kunne jeg 
have skrevet, at den gamle greve ville have vendt sig 
i sin grav, hvis han så de buer, der i dag bliver kaldt 
langbuer. Nu er jeg heldigvis en glad mand i min bed-
ste alder, så jeg vil nøjes med at konkludere, at der er 
sket meget siden den gang, hvor man kunne sige, at 
det der karakteriserede langbuen var lange arbejden-
de bueben og et kort stift håndtag. I dag ligger for-
skellen mellem en jagt-recurve og en langbue tilsyne-
ladende primært i buebenene, som ikke må have den 
sidste recurve på det yderste af benene. Håndtaget 
på mange langbuer er i dag opbygget lige så massivt 
som på en jagt-recuve.

Vores lille træbueklub med “war faces”. Fra venstre 
mod højre er det Morten, Jon og Rasmus. Og jo, det 
er faktisk Mortens warface. Som det kan ses mente 
Rasmus, at de historiske omgivelser krævede, at man 
stillede op i stiveste puds.

Når vi stiller op med træbuer, så kan det ikke være 

Grev Gregers Ahlefeldt Laurvig Billes langbue på 85 pund, 
som han fældede træet til i 1932 og havde færdiggjort som 
jagtbue til hans safari i Kenya i 1937.

En bue lavet af Saxton Pope af træsorten osage orange. 
Buen var en gave fra grevens jagtkammerat Carl Dreyer.

for at konkurrere på lige vilkår med alle de andre lang-
bueskytter. Og en primitiv klasse kan først give me-
ning, hvis mange flere skytter tager udfordringen op. 
Vi synes jo netop også, at det er rigtig sjovt og spæn-
dende, at se hvor godt vi kan gøre det i konkurrencen 
med glasfiberbuerne. Omvendt er vi dog i dag i den 
paradoksale situation, at vi kan blive diskvalificeret i 
langbueklassen med en simpel træbue, hvis den har 
en knast i håndtaget, da “den vil kunne blive brugt 
som sigtemærke”, mens en langbue med en hånd-
tagssektion så massiv som en jernbanesvelle kan gå 
glat igennem TK (teknisk kontrol). Så lidt mere hen-
syntagen til traditionelle langbuer af naturmaterialer 
ville ikke gøre noget. Måske vi en gang kan få skytter 
til at skifte til træbuer, hvis de må få lov til at bruge 
en knast som sigtemærke! Jeg tvivler stærkt på, at ret 
mange vil kunne få nogen som helst fordel ud af det, 
men hvem ved.

DM i 3D i 2016 var en flot og stor oplevelse, i nogle 
af de fineste omgivelser jeg har skudt i endnu og med 
et umiskendeligt præg af historiens vingesus. Det vil-
le bestemt ikke gøre noget, hvis Egeskov Slot eller an-
dre lignende historiske monumenter blev kulisse for 
flere bueskydningsstævner.
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FRIVILLIGHED

Gennem det meste af året har vi i bladet og mange andre steder i forbundet, haft fokus på det at være frivillig 
i klubberne. Frivillighed kan også række ud over det at være tilknyttet en klub. Med begrebet junior rapportere, 
som Kenn Romme i et af sine lyse øjeblikke har fostret, træder frivilligheden et skridt ud over at lave noget for 
en klub, som man er tilknyttet, og frivilligheden træder ud over det kontinuerlige frivillige arbejde. Her står vi 
med en måde at støtte, i dette tilfælde, bueskydningen ud fra en primær interesse for selve opgaven. 

De unge mennesker der er er frontløbere som juniorrapportere, skriver her på temasiderne, lidt om dem selv, 
og hvad de tænker om det at være juniorrapporter. 

Medieplatformene er efterhånden mangfoldige og vi bruger dem alle forskelligt. Der er dog en tydelig ten-
dens til, at en del af os, er sat lidt af toget og blevet overhalet indenom af de unge og måden de bruger de 
sociale medier på. Her kommer juniorrapporterne ind og giver et bud på, hvordan vi som forbund rækker langt 
ud i befolkningen, på en måde vi ikke har set før. Facebook og Snapchat er i opstarten de brugte medier. Men 
andre sociale medier kommer måske til med tiden. 

Vores tre frontløbere på denne måde at formidle på er 

Amalie Brendstrup, Frida Mastrup og Zakarias Reyes

Læs mere på de næste par sider. 

Fridas og Zakarias´s beskrivelser kan læses i næste nummer af Bueskydning. 

JUNIOR 
RAPPORTERNE
  Tekst: Kenn Romme og Amalie Brendstrup Christensen   //  Foto:  Amalie Brendstrup Christensen
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Jeg fik ideen til mødet med de fynske foreninger, for-
ud for World Cuppen. Jeg deltog på mødet, for at infor-
mere dem om Skole Worldcuppen, og sad i mit stille 
sind og kom op med ideen om et junior rapporter team 
som skulle have den interne fokus på vores egne unge 
medlemmer.

Jeg syns ikke at vi fik ramt vores interne medlemmer 
godt nok under VM med dækning og PR generelt. Det 
er klart at fokus ligger på ekstern PR når vi har mega 

events, men med få midler kan vi faktisk skabe intern 
dækning. Nu har jeg i forvejen fokus på børn og unge, 
så det lå mig nært at skabe et junior rapporter team 
som skulle operere på de sociale medier.

Hver morgen holdt vi statusmøde, og hver eftermid-
dag evaluering og forberedelse til dagen efter.

Du kan se den video som juniorrapporterne har la-
vet om dem selv på linket her: http://bueskydningdan-
mark.dk/junior-rapporter-video/

http://bueskydningdanmark.dk/junior-rapporter-video
http://bueskydningdanmark.dk/junior-rapporter-video


BUESKYDNING // NOVEMBER // 2016 SIDE 17

Vi skabte en ny platform, bueskydning Danmarks 
snapchat, se her: http://bueskydningdanmark.dk/bue-
skydning-danmark-paa-snapchat/

Den kan altså overtages i stil med DR Sportens 
snapchat, som oftest overtages af sportsstjerner selv. 
Vi kopierer den ide, dog selvfølgelig i en mindre sca-
la. Fordelen ved snapchat er at det er hurtigt, nemt 
og så følger alle ”ens følgere” med uanset hvem der 
snapper. Så lad os sige at du vil overtage snappen til 
en træning i Lyngby for at vise noget sjovt eller spæn-
dende, så kontakter du mig (konsulent@bueskydning-
danmark.dk) med din ide, og så får du den info du skal 
bruge.

Ellers er den tænkt til at man kan dække stævner 
og andre begivenheder. Derved samler vi vores al-
ternative dækning eet sted, nemlig hos Bueskydning 
Danmark. 

Amalie
Navn = Amalie Brendstrup Christensen
Alder = 16 år

BUESKYDNINGS ERFARING = 
Hele min famile skyder med bue, men jeg gør ikke, det 
betyder dog ikke at jeg ikke ved noget om bueskyd-

ning, da det er samtalemnet ved middagsbordet. Hvis 
jeg skulle skyde skulle det være på 4m og jeg ville nok 
alligevel lave mis.

KLUB = 

Jeg tager til hverdag billeder for TIK.

YNDLINGS OPGAVER MED RAPPORTER DELEN = 

Jeg kan godt lide at forklare og gøre ting spændende 
på snapchat. 

YNDLINGS MAD = Bøf bernaise.

YNDLINGS FILM = If I stay

BEDSTE BUESKYDNINGS OPLEVELSE  = 

da jeg så VM i københavn og Stefan kom på banen og 
vi bare alle skrålede.

HVORFOR SYNTES I, AT DET ER SJOVT AT LAVE 
RAPPORTER OPGAVERNE. = 

fordi man formidler og videreudvikler noget spænden-
de materiale.

NOGLE LINKS TIL DE TING I HAR LAVET I DENNE 
FORBINDELSE = 

Jeg kan ikke lave direkte links desværre, men vi lavede 
to videoer som man kan se på Bueskydning Danmarks 
FB den ene er lagt op d. 24. septemper kl 18.30 og den 
anden er lagt op og d. 25. septemper kl 17.13.samt en 
livevideo på facebook d. 24 spetemper kl 10.41

HVILKE MEDIER KAN I BEDST LIDE AT ARBEJDE 
MED OG HVORFOR (FB, SNAPCHAT, INSTAGRAM 
MM) = 

helt klart snapchat

HVILKE IDEER HAR I ,TIL AT BRUGE DE MEDIER I 
BRUGER I JERES ALDERSKLASSE = 

jeg synes at det med at det kan være råt er perfekt.



NICE TO KNOW
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NICE TO KNOW

Det nye lovkompleks er færdigt, og kan ses og læses på dette link
http://bueskydningdanmark.dk/lovkompleks-2016-2017/

KURSER
Der er blevet arbejdet en del med at skabe en struktur omkring kurserne i Bueskydning Danmark. 
Nu foreligger der en helstøbt plan. Herunder kan du læse lidt om modellen, og de kommende kurser. 
Husk at du altid kan se mere om kurserne på forbundets hjemmeside på linket her:
http://bueskydningdanmark.dk/klubservice/kursusplan/

Kommende kurser

(uddrag af nyhedsopdateringen fra d. 26. oktober 2016)

Som altid kan du finde de aktuelle kurser under Bueskydning Danmarks kursusplan. Her kommer oversigten 
over årets sidste trænerkurser:

19-20. november 2016 – Idrætspsykologi for Bue-trænere (Lyngby)
26. november 2016 – Grundtræner, modul B (Broby)
11. december 2016 – 1-2-Træner Bueskydning (Randers)
18. december 2016 – Grundtræner, modul A (Silkeborg)

Forventninger til 2017

År 2017 bliver året hvor Bueskydning Danmark endelig får et forventeligt varelager på hylderne hvad angår 
træneruddannelse. Det sidste modul C i grundtræner uddannelsen bliver færdiggjort og udbudt. Derved kan 
vi endelig udbyde en helstøbt grundtræneruddannelse i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund.

Kandidattræner modulerne bliver ligeledes udarbejdet og udbudt. Det er forventeligt at alle 3 moduler 
i kandidattræneruddannelsen bliver udbudt som kurser med nyt materiale. I samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund, forventes de at de første Bueskydning Kandidattrænere kan få sit diplom i 2017.

Ovenstående betyder også, at 2017 vil byde på den første langtidsplanlagte kursus plan for trænerud-
dannelsen.

Der vil fortsat løbende blive udbud spotkurser med specifikke og smalle emner som afspejler en buetræ-
ners udfordringer og arbejdsflader.

http://bueskydningdanmark.dk/lovkompleks-2016-2017/
http://bueskydningdanmark.dk/klubservice/kursusplan/
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ER DANMARKS BEDSTE 
HOLDKAMMERAT  
FRA BUESKYDNING DANMARK?
Kampagnen ”Danmarks bedste holdkammerat”/Fidusbamse-prisen er i fuld gang. Som tidligere år skal Danmarks 
bedste holdkammerat mellem 12 og 19 år findes. Vi opfordrer alle i Bueskydning Danmark til at sprede bud-
skabet om kampagnen

fidus_banner_400_148Kampagnen foregår på facebook/fidusbamsen, hvor alle kan indstille en ung 
idrætsudøver mellem 12 og 19 år, som er medlem af en forening i et af DIF´s specialforbund til prisen.

Indstillingsperioden løber ind til 13.november 2016.

Man indstiller kandidater ved at gå ind på facebook/fidusbamsen – like den og derefter uploade et billede af kan-
didaten og lave en god beskrivelse af, hvorfor den udvalgte kandidat fortjener at blive ”Årets Holdkammerat”.

Vinderen offentliggøres ved ”Sport 2016” i Boxen i Herning den 7. januar 2017. Ud over æren inkluderer pri-
sen en sportsrejse for ”Årets Holdkammerat” og dennes hold svarende for max. 18 personer. Rejsen har en 
værdi af 100.000 kroner.

Kampagnens formål er at sætte fokus på det gode kammeratskab som det kit, der fastholder unge i idrætten. 
Samtidig er prisen en anerkendelse af alle unge, som tager ansvar for at skabe et godt idrætsmiljø for alle. 
Prisen er sponseret af Nordea-fonden.

Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i
DLG | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
Søndag d. 9. april 2017 kl. 10.00

Dagsorden ifølge lovene.
Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.

Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme 
kreds, der kan fremsætte lovforslag, skal for at blive 
behandlet på mødet være Bueskydning Danmarks se-
kretariat i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 6 
uger før Forbundsmødet.

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og 
budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular til-
sendes foreningerne senest 3 uger før mødets afhol-
delse.

Deltagerpris: kr. 200.- pr. person – Prisen dækker fro-
kost og forplejning. Sidste tilmeldingsdato er 28. fe-
bruar 2017

Rolf Lind
Formand Bueskydning Danmark

FORBUNDSMØDE 2017



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/


BUESKYDNING DANMARKS 
BESTYRELSE

NÆSTE NUMMER: 
Næste nummer af Bueskydning udkommer første uge af december 2016

Deadline 15. november 

Læs blandt andet i december nummeret.

Livet som professionel bueskytte – portræt af Stephan Hansen

Reparation af 3D dyr-  3. del af artikelserien om reparationer. 

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

