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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 
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år haft en passion for den 
moderne langbue. Enkelthe-
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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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Kære læsere
Dette nummer af Bueskydning er nummer 24 i digitalversion og 
vi har været i gang med den digitale version af bladet i mere end 
to og et halvt år. Der er ikke så mange læsere som vi kunne øn-
ske, hvorfor et ændringsforslag er sendt til årsmødet. Jeg, som 
redaktør og medlem af Bueskydning Danmark, vil gerne have, at 
vi, som mange andre forbund, trykker bladet igen og laver det 
kvartalsvis. Derved kan vi få det stof med, som går dybere end 
vores face book side og vores nyhedsopdateringer. 

I dette nummer bliver vores nye sportschef Finn Trærup-
Hansen præsenteret i et interview. 

Bueskydning Danmarks strategi er beskrevet og det nye bred-
detiltag med Skole OL beskrives ligeledes også. 

Desuden fortsætter jeg artikelserien om mentaltræning for 
bredden under temaafsnittet. 

Som altid vil jeg opfordre jer, der læser bladet, til at sende 
indlæg og billeder til bladet. Det gør bladet bredt og nærværen-
de og afspejler det der sker i hele landet.  Indlæg sendes ind til 
bladet@bueskydningdanmark.dk - stort som småt. Det er jeres 
indlæg der tegner bladet og på sigt historien der huskes. Man 
skal ikke være professionel skribent for at skrive noget, der er 
interessant for os andre at læse. 

Tips og grej siden udgår og 3d siderne er tilsvarende i mangel 
på indlæg. 
God skydning derude

God læsning
Jes Lysgaard, Redaktør

LEDER

BUESKYDNING // MARTS // 2017 SIDE 5



KVALIFIKATIONSSKYDNINGEN 
TIL EM INDENDØRS ER OVRE
KVALIFIKATIONSSKYDNINGEN TIL EM INDE I VITTEL, FRANKRIG 
ER OVRE – OG NEDENSTÅENDE 14 SKYTTER ER UDTAGET.
DAN HANSEN OG NIELS DALL DELTAGER PÅ TUREN.

SKIVEBUESKYDNING
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COMPOUND 

HERRE SENIOR 
Martin Damsbo – TIK 
Patrick Laursen – Midtfyn 
Stephan Hansen – Nykøbing F 

DAME SENIOR 
Erika Anear – TIK 
Sarah Holst Sönnichsen – TIK 
Tanja Jensen – TIK 

HERRE JUNIOR 
Christoffer Berg – Lyngby 
Simon Olsen – Vordingborg 
Sune Rasmussen – TIK 

DAME JUNIOR 
Sasha Haagen Andersen – Lyngby 
Sasha Rasmussen – TIK 

RECURVE 

HERRE SENIOR 
Dennis Bager – Arcus 

DAME SENIOR 
Randi Degn TIK 

HERRE JUNIOR 
Mikkel Berrig Rasmussen – TIK 

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/

UDTAGELSESKRITERIER INTERNATIONALE SKIVE STÆVNER 2017 – SENIOR
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelseskriterier-internationale-skive-staevner-
2017-senior/

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/ 
http://ianseo.net/TourList.php
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/ 
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelseskriterier-internationale-skive-staevner-2017-senior/
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelseskriterier-internationale-skive-staevner-2017-senior/


THE VEGAS SHOT
Tanja på podiet efter sejren
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Igen har vores danske compoundskytter klaret sig fa-
belagtigt godt i denne store konkurrence i Las Vegas. 

Et stort tillykke til Tanja Amdi Jensen skal lyde her-
fra. Hun skød som den eneste kvinde fuldt hus på 900 
point, og vandt the Vegas Shot.

På World Archerys YouTube side kan man se de for-
skellige skydninger også de meget spændende finale-

skydninger, hvor blandt andet i herre compoundklas-
sen stillede 16 mand op til shoot off.  I denne skydning 
vandt hollænderen Mike Schlosser i en nervepirrende 
og imponerende dyst med Stephan Hansen. 

Det er værd lige at bruge et par timer på at se med på: 
https://www.youtube.com/user/archerytv/videos

https://www.youtube.com/user/archerytv/videos


Jeg fik lokket Finn Trærup Hansen, fra Badminton 
forbundets kontor til Bueskydning Danmarks kontor 
i Idrættens hus. Finn flytter kontor den 1. marts og 
skifter ved jobskiftet ketcheren ud med en bue. 

Finn har, i det følgende interview, fortalt lidt om 
sin baggrund for at træde ind i Bueskydning Danmark 
som ny sportschef og dermed ansvarlig for bl.a. sam-
arbejdet med Team Danmark. 

Mit udgangspunkt er, at høre hvad vores nye sports-
chef er for en person, lidt om værdier og holdninger, 
og hvor han gerne vil føre forbundet hen med sin vi-
den og erfaring.

Hans kodeord gennem interviewet er sammen-
hæng. Sammenhængskraft og et fælles fyrtårn som 
pejlemærke. 

BADMINTON FRA EN TIDLIG ALDER

Finn Trærup Hansen har mange års erfaring fra elite-
sporten, både som sportschef, træner og udøver. Den 
primære erfaring er fra badminton, selvom der har 
været sportslige afstikkere indenfor fodbold, hånd-
bold, atletik og derudover træneruddannelse inden 
for volleyball.

Som 7-årig fik Finn en badmintonketcher i hånden, 

NY SPORTSCHEF 
FINN TRÆRUP HANSEN 
– INTERVIEW OM HOLDNINGER OG MÅL

 Tekst: Jes Lysgaard, Lyngby // Foto: Finn Trærup Hansen
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og denne sport blev en altoverskyggende hobby gen-
nem mange år. Allerede som 17-18-årig blev Finn in-
volveret i badmintonforbundets træneruddannelse. 
Det førte med sig, at han gennemgik forbundets eli-
tetræneruddannelse og blev træner på et pilotprojekt 
med elitetræning i Vejle, som Team Danmark etab-
lerede i 1987. Erfaringerne som træner blev styrket 
gennem årene, i januar 1993, tog Finn orlov fra et 
lærerjob, for at arbejde som landstræner for Morten 
Frost, der på dette tidspunkt var nystartet sportschef 
i badmintonforbundet. 

Efter en kort periode i lærergerningen igen, flytte-
de Finn i januar 1997 til Australien for at virke som 
landstræner for badmintonforbundet downunder. 

Efter næsten 3 år i Australien gik turen til England, 
hvor en sportschefrolle blev udfyldt frem til 2005. 

Det danske badminton forbund fik Finn til at rykke 
tilbage til Danmark i 2005 for at virke som sportschef. 

Den 1. marts i år, flytter Finn så sit kontor til 
Bueskydning Danmark, efter en lang karriere med 
badminton.

ERFARINGSBASERET VIDEN

Finn har en stor erfaringsbaseret viden om eliteidræt, 
og bl.a. gennem inspirationsgruppen med flere af de 
andre forbunds sportschefer, høster han viden fra an-
dre sportsgrene. 

Finn giver et billede af en mand, der på mange må-
der er kompromisløs, men på en favnende måde. 

HVAD DER SKAL TIL FOR AT FÅ EN IDRÆTSUDØVER 
TIL AT YDE DET BEDSTE?

”Der er en skelnen mellem at gøre noget for sjov, selv-
om man har talent, og at være eliteudøver” Finn fort-
sætter: ”Hvis du vil satse på internationale mål, er det 
ikke nok at udøve din idræt, fordi du har noget succes 
med det. Her er skellet, for der kommer forventninger 
til om du løser de opgaver, der kræves. Der kommer 
et større element, hvor du arbejder med de ting der 
måske ikke er så sjove. Man skal være parat til at ar-
bejde med sig selv. Og finde ud af bl.a. om man har de 
mentale ressourcer, der skal til og om man lever et liv, 
der er foreneligt med det arbejde der skal til. Og det 
arbejde adskiller sig ikke fra de forskellige idrætter”. 

Vi taler om de situationer, hvor udøvere af en sport 
siger, at de arbejder på at opnå internationalt succes, 
men set udefra er der handlinger og indsatser, der 
ikke matcher ordene eller selvforståelsen. Det er her, 
at en træner og supportgruppe med erfaring skal kun-
ne støtte udøveren, så vedkommende forstår vejen til 
international succes og hvad der kræves for at komme 
dertil. 

Det er hele vejen rundt om eliteudøverens liv, der 
skal støttes op om, forklarer Finn. Han beskriver hvor-
dan han mener, at alle der har lysten, skal kunne ud-
vikle deres potentiale. Men hvis et forbund har det 
mål, at det vil international elite, så skal der støttes 
op om det. Og så skal vi arbejde hårdt på at gøre netop 
det, der skal til for at blive konkurrencedygtig på det 
højeste internationale niveau. 

Dette med at gøre det der skal til, bliver et omdrej-
ningspunkt i samtalen, da man også som sportschef 
skal kunne støtte trænere og andre i det, der er rigtigt 
at gøre. 

Finn giver klart udtryk for, at der skal være en åben 
diskussion omkring de forskellige tilgange, der er til 
en sport, men i sidste ende er der noget, der for den 
enkelte udøver er mere rigtigt end andet. Og her er 
sportschefens rolle vigtig, som den person der samler 
og lægger en vej fast.

KOMMUNIKATION OM HVORDAN MAN VÆLGER AT 
STØTTE ELITESKYTTER, SKAL VÆRE ÅBEN. 

”En af de ting jeg er dygtig til”, siger Finn, ”er at iden-
tificere udfordringer og arbejde med de strategiske 
muligheder. Det er drøftelser og mulighederne for 
sammenhæng, der giver grund for de overordnede 
beslutninger, som jeg parat til at træffe. Samme ud-
gangspunkt gælder også når det f.eks. handler om ud-
tagelse.”

”Udtagelsesproceduren og grundlaget for udtagel-
se skal være klare, men man diskuterer ikke detaljerne 
om den enkelte eller flere skytter udadtil. Finn holder 
en kort pause: ”Bl.a. det, skal jeg være med til at sikre”. 

På spørgsmålet om hvordan han vil gribe den vir-
kelighed an, som evalueringsrapporten forholder sig 

FORTSÆTTES PÅ SIDE 10
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til.  Svarer Finn. ”Det må vi tage hul på,” og fortsætter: 
”og jeg tror, mange ting vil flytte sig, når de tydelig-
gøres og synliggøres. Det er den vej, jeg går. Hvis man 
vil et landshold, og opnå international succes, så må 
man gøre det, der er nødvendigt. Det krævede og nød-
vendige er mine pejlemærker i arbejdet”, siger han og 
tilføjer: ”Jeg går ikke nødvendigvis efter harmoni, men 
samarbejde.”

ATK LÆSNING OG EN NY SPORT

Finn forklarer, at han er ved at læse ATK vejledningen, 
for at få et indblik i bueskydningen, for bedre at forstå 
den tekniske tilgang. 

”Bueskydning er såkaldte lukkede færdigheder, 
hvor badminton består af meget mere åbne, her skal 
du altid skal have en på den anden side af nettet, for 
at kunne træne det. Det giver nogle andre udfordrin-
ger som træner.” 

Finn forklarer hvordan trænere ofte har deres kæp-
heste og derfor nogle gange holder fast i deres egen 
specifikke del, uden at sammenholde de andre sider, 
der skal til for at skabe en helhed. F.eks. er der træ-
nere, der er meget fokuseret på teknik, nogle på det 
taktiske eller mentale og andre igen det fysiske. Men 
det er et samspil mellem alle elementerne, der skaber 
helheden. At skabe den helhed i trænernes indsats er 
en af sportschefens opgaver. 

”Man definerer hvilken vej den enkelte eliteudøver 
skal gå, og så skal man kunne dokumentere resultater 
og udvikling, og den proces skal folk være enige om, 

og her er der nogle ting, der er mere rigtige end andet” 
Finn supplerer med, at han selvfølgelig er nødt til at 

læne sig op af de folk, der har erfaring med sporten, 
og derfra høste viden om sporten.

HVER TRÆNER HAR SIN ERFARING OG KNOWHOW 
MED SIG, OG INGEN KAN GØRE DET ENS 

”Du kan ikke forvente, at alle gør det ens. Derfor er 
samarbejde og diskussioner den eneste vej, så alle 
har kendskab til den vej som er valgt, og at den do-
kumenteres, evt. med videoklip, så udvikling kan ses 
over tid. Diskussionen om den rigtige vej skal foregå 
hele tiden i et åbent og ærligt forum. Hvis man skal 
opfinde nye veje, skal andre erfaringer prøves af”.

HVAD SÅ MED BREDDEN, OG DE ANDRE DELE AF 
SKYDNINGEN? ELITEN ER JO EN MEGET LILLE DEL 
AF FORBUNDET

”Talentudviklingsdelen, er et spørgsmål om at udvik-
le dansk bueskydning, og der skal ikke herske nogen 
tvivl om, at jeg gerne vil være med til at flytte dansk 
bueskydning, alle discipliner spiller ind. Det er imidler-
tid også vigtigt for alle, at være opmærksom på at det 
er nødvendigt at prioritere. For mig er det alle discipli-
nerne der skal arbejdes med”. 

– Hvordan skal de arbejde sammen?
Finn overvejer svaret: ”Der skal være sammenhæng, i 
den måde tingene knyttes sammen på. Det ansvars-
område vil jeg gerne tage på mig. At sikre succes og 
skabe muligheder for, at folk kan prøve deres fulde 
potentiale af, er det der skal skabe stolthed over spor-
ten. Jeg ser mig være sportschef for de tre hovedkate-
gorier af bueskydningen” (red. recurve, nonsight og 3D)

HVAD ER DIT FYRTÅRN, DER GUIDER DIG? 

”Hvis meningen med at ansætte en sportschef er at 
opnå international succes, skal målet være at opnå det-
te, og her skal alle have muligheden for at være med, 
men der skal ydes det, der skal til. Man skal være de-
dikeret, så man vil arbejde med det, der kan flytte en.” 

FORTSAT FRA SIDE 11
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”Jeg har en forståelse for, hvad der flytter det sid-
ste, og jeg vil diskutere, hvordan vi skal bruge sam-
linger for at optimere effekten ved at de bedste mø-
des. Vi skal se på de arbejdsredskaber, der skal til, for 
at der skabes sammenhæng mellem elitesamlinger og 
daglig indsats. Det er ikke sikkert, det kan skabes med 
det samme. En udøver der har svært ved at udvikle 
sig, vil umiddelbart have mindre chance for internati-
onal succes og det vil efterhånden også afspejle sig i 
prioriteringen af ressourcer”.

Finn er klar på, hvad der skal til for at skabe succes 
også internationalt og fortsætter. 

 ”Hvis vi skal have international succes, er det det, 
der guider mig i forhold til middelmådigheden. Det er 
ok, at vi ikke er enige, hvis målsætningen er klar. Der 
er andre fyrtårne, der skal sættes op, men som jeg 
ikke er helt klar på endnu, der er jo de berømte 100 
dage, der skal til, for at forstå et nyt område”.

Finn fortæller, at hans ambition med ansættelsen 
er, at han gerne vil være med til at flytte Bueskydning 
Danmark. 

HVOR VIL DU FLYTTE FORBUNDET HEN?  

”Det er mit håb, at det efterhånden viser sig, at tin-
gene er blevet klarere og mere tydelige, f.eks., ud-
tagelsesgrundlag, samlinger, og hvordan vi skaber 
sam men hæng mlm. landsholdstræning og hjemme-
træning. Sammenhæng og professionalisme indebæ-
rer, at man gør sig klar, hvilke krav, der skal indfries for 
at nå målene”. 

Der er kommet kaffe i kopperne nu og Finn fortæl-
ler videre: ”Det er de ting, jeg håber på, jeg kan være 
med til at forandre, ikke at modstand og forskellige 

synspunkter er væk, men vi er nået langt, hvis vi kan 
samarbejde”.

Finns arbejdsopgaver er ikke helt klarlagte endnu, 
men et samarbejde med Team Danmark er en af de 
mere veldefinerede opgaver. Der ligger en masterplan 
hos TDK, som skal igangsættes inden 2017, hvor ta-
lentudvikling med fundament i TDK, er en af tingene. 
Det bliver også en af Finns første opgaver at skabe 
klare rolle- og arbejdsbeskrivelser. Han fortæller, at 
der er kommet gang i en god sparring med lands-
træner Nils Dall. Niels har siden afgangen af Allan 
Grønkjær varetaget en del af sportschefens opgaver, 
og nu skal de nye rollefordelinger falde på plads. 

En anden opgave, der er defineret, er, at sportsche-
fen er chef for Kenn Romme, som er ansat som bred-
deudviklingskonsulent, og her kommer der til at være 
et stort samarbejde, hvor sammenhængen mellem 
bredden og eliten skal være tydelig og præget af en 
rød linje. Han fortæller også, at Bueskydning Danmark, 
til forskel fra det noget større badmintonforbund, gør 
meget mere brug af frivillige kræfter, og der ligger i 
Bueskydning Danmark en opgave i, at skabe en tyde-
lig sammenhæng. 

Finn får det sidste ord i snakken: ”Jeg skal som 
sportschef tage afsæt i den kultur der findes, og så 
må vi finde ud af undervejs, om den skal flyttes og 
hvor den evt. skal flyttes hen.”

Lidt klogere på en spændende og erfaringsrig mand 
slutter jeg samtalen. Jeg håber og tror på, at Finn med 
sin erfaring og sit åbenlyse drive, kan samle de ele-
menter i Bueskydning Danmark, der de seneste år er 
gledet lidt fra hinanden. 
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Sommerskydning 2017
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



Frederiksborgpokalen 2017 er blevet afviklet. Stævnet 
har blandt skytter ry for at tage meget lang tid, og 
det gør det. Det er flere år siden, jeg har deltaget i et 
indendørsskive stævne, og jeg havde næsten glemt, 
hvor lang tid det tager. 

Pokalerne blev overrakt til de skytter der mestrede 
buen og dagen ved 19 tiden. Det var et spændende 
stævne, både som skytte og som tilskuer. Jeg sneg mig 
uden min langbue nogle gange op i den ende hvor sig-
teskytterne har deres domæne, og så på en lidt større 
præcision end vi med langbuerne er vant til. Dog fik 
jeg sidste år en besked fra en af mine norske langbue-
venner, at han lige havde skudt 529 med langbuen, på 

samme vilkår vi skyder i Danmark – til træning godt 
nok, men pænt deroppe. 

Stævnet blev afviklet i ro og orden uden de store 
udsving, og det var desuden sidste stævne, som ski-
veskytterne brugte som udtagelsesstævne til EM in-
dendørs i Frankrig. 

Efter en gang influenza ugen før, var ambitionerne 
ikke så høje. Men alligevel var det for mig et glæde-
ligt gensyn med skivestævnerne efter udelukkende 
at have fokuseret på 3d stævnerne de seneste år. 

Der er gemt en skabsskiveskytte i mig, tror jeg. 
Bela Antal fra Lyngby har fanget nogle af skytterne 

med sit kamera. 

FREDERIKSBORGPOKALEN 
2017
 Tekst: Jes Lysgaard, Lyngby Bueskyttelaug // Foto: Bela Antal, Lyngby Bueskyttelaug

Køge og Arcus skytter i en farvematch
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Redaktøren med sin nye Viking bue. 

Mor og datter fra Lyngby (Mette Ørn og Olivia) lægger en strategi

En ulv i fåreklæder, Thomas Lefevre fra 3D landsholdet
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Markering

På skydelinjen
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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/

UDTAGELSESSTÆVNER TIL 3D VM I FRANKRIG 2017
Følgende 5 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:
2-4-2017 Dyrehaven, Jægersborg
15-4-2017 Genner Hoel, Aabenraa
21-5-2017 Vejen
3-6-2017 Danish Open, Nørre Snede
17-6-2017 Kalundborg

Læs den fulde nyhedsopdatering på linket herunder. 
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelse-vm-3d-2017-frankrig/

3D SKYDNING

DER ER IKKE NOGET 3D STOF TIL DETTE NUMMER. 
SÅ SEND GERNE INDLÆG IND, HVIS DU HAR NOGET PÅ HJERTET. 

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/
http://ianseo.net/TourList.php
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/
http://bueskydningdanmark.dk/udtagelse-vm-3d-2017-frankrig/


I 2016 var Bueskydning Danmark gæst ved finaler-
ne ved Skole OL på Østerbro stadion i København. 
Her havde vi et telt ved stadion, hvor alle eleverne 
kort kunne prøve kræfter med bueskydning. Mere 
end 1000 elever var forbi teltet i dagene under Skole 
OL 2016. Få måneder senere skrev Bueskydning 
Danmark under på sin største breddesatsning til dato 
– optagelse som ny idræt ved Skole OL.

Siden da, er der arbejdet tungt på at få bueskydning 
og konceptet Skole OL til at matche, og vi er i 2017 
nået frem til et format som tegner rigtig spændende 
for alle parter.

Skole OL-Bueskydning 2017 giver kort fortalt plads 
til mere end 1.500 elever fra 5-6. klassetrin på over 
40 introdage. Dermed kommer Skole OL-Bueskydning 
2017 til at udgøre et landsdækkende event, og have 
en berøringsfalde med flere skoleelever end vi nogen 
sinde tidligere har præsteret.

10 klubber rundt om i landet deltager ved Skole OL-
Bueskydning. Hver klub stiller ressourcer og mand-
skab til rådighed for at afvikle de lokale introdage 
for skoleeleverne i skoletiden. Klubberne har valgt at 
prioritere at deltage af flere årsager, men gennemgå-
ende for dem alle handler det om at vise bueskydning 
frem som en fantastisk sport i en defineret ramme. Og 
for dem som tidligere har været med i lignende event, 

STATUS PÅ  
SKOLE OL-BUESKYDNING  
2017
 Tekst og foto: Kenn Romme Larsen

har meldingen lige så tydeligt været, ”Vi gør det fordi 
det er sjovt”.

Bueskydning Danmark har leveret en eventmanual 
over hvordan introdagene skal afvikles, og hver for-
ening bliver udstyret med venue-dressing til at gøre 
lidt ekstra ud af omgivelserne. Det skal summe lidt af 
OL, når børnene kommer, og det kommer det til!   

Invitationerne til skolerne er sendt afsted, og tilmel-
dingerne er strømmet ind til Bueskydning Danmark fra 
interesserede klasser som gerne vil deltage ved Skole 
OL-Bueskydning. Således er 2/3 dele af alle pladser 
allerede udsolgt, og flere klubber har venteliste til de-
res introdage.

”Der har været overvældende interesse fra skolerne 
indtil videre, og vi er ikke færdige med at gøre reklame 
for Skole OL-Bueskydning. Der er åbent for tilmeldin-
ger helt frem til 31. marts 2017, så vi er rigtig langt 
med tilmeldinger allerede” udtaler udviklingskonsu-
lent Kenn Romme.

Når alle introdage er afviklet, vil omkring 400 
elever have kvalificeret sig til Skole OL finalerne i 
Bueskydning, som afvikles den 14-15. juni 2017 i 
Århus. Her afvikles finalerne i bueskydning, sammen 
med de andre Skole OL discipliner, Atletik, Roning, 
Svømning og E-sport.
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Billederne er fra Skole OL 2016 hvor Bueskydning Danmark havde stillet en stand op.
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SKOLE-OL BUESKYDNING
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STRATEGIAFTALER – EN KORT INTRODUKTION

Danmarks Idrætsforbund har vedtaget at indføre en 
ny økonomisk støttestruktur. Det giver alle forbund 
mulighed for at indgå en strategiaftale, der styrker 
den målrettede udvikling af forbundet og idrætten. 

KORT OM PROCESSEN

DIF tilbyder alle forbund en strategiproces, som følger 
den samme skabelon og samtidig tager hensyn til for-
bundenes forskelligheder, behov og ønsker. Målet er 
at skabe en ensartet, klar og gennemsigtig proces for 
indgåelse af en strategiaftale. I processen opererer vi 
med fem delpunkter, der har følgende overskrifter:

PLANLÆGNING:

Her planlægges processen. Vi sikrer, at vi når i mål ift. 
behov for at inddrage forskellige interessenter inden 
deadline.

MINISEMINAR/ANALYSE:

Her afdækkes styrker, udviklingspotentialer, mulig-
heder og opmærksomhedspunkter med afsæt i for-
bundsanalyse, og evt. disciplinanalyse.

VALG AF STRATEGISKE SPOR:

Her formuleres de overordnede ambitioner og prio-
riteringer for strategiaftalen. Dette skal godkendes i 
DIF’s bestyrelse.

MÅL OG INDSATSER:

Her beskrives og prioriteres de mål og indsatser, der 
skal til for at lykkes med de valgte strategispor.

ØKONOMI OG STRATEGIAFTALE:

Her sættes økonomi på og den endelige strategiaftale 
formuleres. Godkendelse af strategiaftale i DIF’s be-
styrelse – sker fælles for alle forbund i efteråret 2017.

DET ER BUESKYDNING DANMARK SOM FORBUND, 
DER INDSTILLER BÅDE STRATEGISPOR OG STRATEGI-
AFTALER TIL DIF’S BESTYRELSE. VI HAR UDPEGET EN 
ARBEJDSGRUPPE SOM DET SIDSTE HALVE ÅR HAR 
ARBEJDET MED DE FØRSTE PUNKTER I PROCESSEN, 
OG NU HAR FÅET GODKENDT DISSE 4 FØLGENDE 
STRATEGISPOR I DIF:

GODKENDELSE AF STRATEGISKE SPOR 
FORBUESKYDNING DANMARK

Kære Bueskydning Danmark
DIF’s bestyrelse drøftede indstilling til strategiske 
spor for Bueskydning Danmark på DIF’s bestyrelses-
møde den 6. december. Først og fremmest kvitte-
rede bestyrelsen for et velgennemført arbejde, der 
ligger godt i tråd med DIF’s politiske program og in-
tentionerne med den nye økonomiske støttestruktur, 
”Mere Idræt for Pengene”. Der blev fra bestyrelsens 
side overordnet udtrykt tilfredshed med de strategi-
ske spor, som Bueskydning Danmark havde indstil-
let. I forlængelse heraf var der en tilsvarende aner-
kendelse af det arbejde, som Bueskydning Danmark 
har lagt for dagen for at komme frem til de indstillede 
strategiske spor. I forhold til de strategiske spor, som 
Bueskydning Danmark har indstillet til DIF’s bestyrel-
se, har bestyrelsen godkendt følgende:
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STRATEGISK SPOR 1: Bueskydning Danmark ønsker, 
at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud 
og udvikle nye produkter med fastholdelse og rekrut-
tering for øje

BUESKYDNING DANMARKS INDSTILLING:
KOMMENTAR FRA DIF:

•   Optimere introduktionen til bueskydning og undgå 
gennemstrømning af medlemmer.

•   Styrke træningsmiljøet og dermed sikre kvalitet og 
fastholdelse.

•   Udvikle træneruddannelsen og dermed kvalitets-
sikre træningsmiljøet.

•   Modernisere konkurrenceafvikling, så det tilpas-
ses forskellige målgrupper og højner kvaliteten og 
udviklingen af udøverne.

•   Fokus på dommeruddannelse, så konkurrenceop-
levelsen højnes.

•   Udvikling af foreningernes miljø og organisation 
gennem Skole OL.

 
Det er vurderingen, at styrkelse af eksisterende til-
bud, samt udvikling af nye produkter, har afgørende 
betydning for både fastholdelse af eksisterende og 
rekruttering af nye medlemmer. Indsatsen er således 
en forudsætning for, at BD kan opnå medlemsvækst, 
hvilket understøttes af både SUMO og forbundsana-
lysen, samt forbundets egen klubanalyse. Forbundet 
ønsker at periodisere handlingerne i sporet således, 
at arbejdet vedr. fastholdelse prioriteres først ved at 
sætte fokus på styrkelse af eksisterende idrætstil-
bud. Rekruttering af nye medlemmer og udvikling af 

nye produkter vil følge i anden fase og tage udgangs-
punkt i DIF’s anbefalinger vedr. kvalitet og tilgænge-
lighed i idrætten. Sporet indstilles til godkendelse.

STRATEGISK SPOR 2: Bueskydning Danmark ønsker 
at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning

BUESKYDNING DANMARKS INDSTILLING:
KOMMENTAR FRA DIF:

Vi ønsker at skabe flere kvindelige ledere og trænere. 
Best practice i flere bue-klubber har påvist en positiv 
medlemseffekt ved tilknytning af kvindelige træner/
ledere. Tiltaget skal skabe flere pigemiljøer med fokus 
på fastholdelse og senere rekruttering af teen-age pi-
ger, samt skabe større fastholdelse af drenge i teen-
age alderen.

Flere piger i bueskydning vil give et billede af en 
bedre afvægtet idræt med mulighed for at tilbyde 
netop det miljø som den enkelte søger. Det er 
vurderingen, at en særlig indsats omkring rekrutte-
ring af piger under 20 år er meget relevant.

BD ønsker at styrke betingelserne for flere og stær-
kere pige-/kvindemiljøer i klubberne og sætte særligt 
fokus på rekruttering og uddannelse af kvindelige 
trænere og ledere.

Med indsatsen ønsker forbundet samtidig at styrke 
fremtidens talentmasse på pigesiden.

Det vurderes, at sporet sætter en klar retning for 
forbundet, og at forbundet qua sporets formulering er 
i stand til at arbejde målrettet med såvel handlings-
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planer og målsætning videre i procesforløbet. Sporet 
indstilles til godkendelse.

STRATEGISK SPOR 3: Bueskydning Danmarks Elite- 
samarbejde med Team Danmark om masterplan

BUESKYDNING DANMARKS INDSTILLING: 
KOMMENTAR FRA DIF:

Bueskydning Danmark ønsker at optimere vores 
chancer for at opnå internationale topresultater. 
Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med Team 
Danmark har dette formål. Masterplanen skal skabe 
fastholdelse af de etablerede elitebueskytter, samt 
højne niveauet hos de næstbedste. Derved skaber 
vi et forbund med klare udviklingstrin fra en skyttes 
start til et evt. elitært højdepunkt. Masterplanen sikrer 
også en styrkelse at talentudviklingen i Bueskydning 
Danmark og derigennem en naturlig fødekæde til eli-
te afdelingen. Bueskydning Danmark er indplaceret 
som international eliteforbund i Team Danmarks støt-
tekoncept 2017-2020, og det er vurderingen, at spo-
ret, inklusiv de to fokusområder, er sportsligt relevant.

Et fokus, der i samarbejde med Team Danmark skal 
skabe optimale rammer for udvikling af etablerede 
elitebueskytter og medaljer til Danmark via master-
planen.

2. Et fokus, der, i et samarbejde mellem Bueskydning 
Danmark, Team Danmark og DIF, skal udvikle talent- 
og elitetræningsmiljøerne i bueskydning med henblik 
på at styrke grundlaget for sportens indplacering i 
Team Danmarks fremtidige støttekoncept. Sporet ind-
stilles til godkendelse.

STRATEGISK SPOR 4: Bueskydning Danmark ønsker 
at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for for-
bundets talent- og landsholds 3D-skytter

BUESKYDNING DANMARKS INDSTILLING: 
KOMMENTAR FRA DIF:

Bueskydning Danmarks ønsker at hæve niveauet for 
3D skytterne, og skabe en stærkere elitekultur iblandt 
vores 3D elite- og talentskytter (Træning, konkurren-
ce, life skills). Dette skal skabe bedre grundlag for gode 
internationale resultater, samt styrke identiteten af 
3D skydningen, som værende både bredde- og elite 
idræt. foreningerne har gennem de seneste år efter-
spurgt fokus på elitearbejdet i 3D-regi. Forbundet øn-
sker at bakke op omkring elitearbejdet med fokus på 
etablering af en elitetræningskultur i 3D.

Valget af sporet kan styrke sammenhængskraften i 
forbundet og dermed styrke andre spor og indsatser.

Med henblik på at hæve 3D-skytternes sportslige 
niveau vil det være hensigtsmæssigt at styrke grund-
laget for talent- og eliteskytternes trænings- og kon-
kurrencebetingelser. SUMO analysen understøtter 
endvidere valget af sporet, og det vurderes, at sporet 
klart sætter en retning for forbundet, og at forbundet 
qua sporets formulering er i stand til at arbejde mål-
rettet med såvel handlingsplaner og målsætning vide-
re i procesforløbet. Sporet indstilles til godkendelse.

FRA STRATEGISKE SPOR TIL STRATEGIAFTALE
MÅL OG INDSATSER

Efter behandlingen og godkendelsen af vores strate-
gispor i DIF’s bestyrelse, er det tid til at gå fra arbej-
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det med at skabe retning til arbejdet med at formulere 
mål, indsatser og økonomi og dermed en samlet stra-
tegiaftale. Aftalen skal både fungere som ramme for, 
hvad vi som forbund får i strategistøtte og som det 
værktøj, vi bruger til dialog og evaluering af indsat-
serne over de næste fire år. Det stiller store krav til 
formuleringen af mål og indsatser!

Med inspiration fra procesmødet den 11. marts 
2017 i Varde vil arbejdsgruppen arbejde videre med 
beskrivelsen af Mål og indsatser inden for de 4 stra-
tegispor. Ved forbundsmødet i Odense i april 2017 vil 
arbejdet igen blive fremlagt til orientering for repræ-
sentantskabet, og her vil der blive endnu en mulighed 
for at være i dialog omkring strategiaftalen.

PROCESMØDET 11. MARTS 2017

På dette møde ønsker vi at drøft hvilke indsatser, der 
kan skal understøtte vores strategispor. Vi skal foku-
sere på det, hvor forbundet (og jer foreninger) selv har 
indflydelse på at lykkes.

I ARBEJDET SKAL VI STILLE OS SELV SPØRGSMÅL 
SOM FX:

•  Hvad virker godt i dag  
– hvad skal vi fortsætte med?

•  Hvad skal vi gøre anderledes?
•  Hvad skal vi gøre mere og mindre af?
•  Hvad nyt skal vi tilføre? Hvad skal udvikles,  

testes og implementeres?
•  Hvad skal vi vide, som I ikke ved i dag?
•  Hvad skal vi kunne, som I ikke kunne før? Er der 

noget nyt, som I skal lære, og som skal tænkes 
ind i løbet af de første år?

På mødet deles vi i mindre arbejdsgrupper, og laver 
brainstorm på strategispor 1, 2 & 4.

Vi har valgt ikke at fokusere på spor 3, da sporet bli-
ver fastlåst via særskilt strategiaftale imellem Team 
Danmark og Bueskydning Danmark.

PROGRAMMET FOR MØDET SER SÅLEDES UD:

12.30 Velkomst ved Morten Holm
12.35 Introduktion til strategiaftalen  
 ved Kenn Romme
13.00 Proces brainstorm i grupper
15.30  Afrunding  
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TEMA: MENTALTRÆNING

MENTALTRÆNING 
2. AFSNIT DEL 1

 Tekst:  Jes Lysgaard // Foto: Bela Antal
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I sidste artikel kiggede jeg lidt på det at være tilstede 
i nuet, og den tilstand, der opstår, når man er nærvæ-
rende. At være nærværende giver os for en stund mu-
lighed for at være frie for vores historie og forventnin-
ger til fremtiden. Især forventningerne til fremtiden 
er en af vores store modstandere, når vi står på skyde-
linjen (og i mange andre livssituationer) og gerne vil 
ramme plet. At ramme plet er en fremtidsforventning, 
der ofte ødelægger kropsfornemmelsen i nuet, fordi 
hjernen kobler vores følelser og motoriske præstatio-
ner sammen. 

AT FINDE SIG ET MÅL

De fleste mennesker mister deres motivation (mo-
tivationen tager vi senere), hvis der ikke er et mål, 
(her er et mål meget bredt, og behøver ikke nødven-
digvis være et konkurrencemål) at bevæge sig frem 
mod. Stævneresultater, placeringer, træningsmål osv. 
er gerne mål, som vi bevidst eller ubevidst sætter os. 
Men helt grundlæggende skal vi undersøge kvaliteten 
og lysten til vores mål, inden vi rækker ud mod dem. 
Og ikke mindst hvad det er, der forhindre os i at nå 
vores mål. 

I artiklen her tager jeg fat i denne grundlæggende 
undersøgelse. 

FORHINDRINGER OG ENERGISLUGERE

Ofte bliver vi forhindret i at nå vores mål. Eller rette-
re – vi sætter ofte selv forhindringer op (jeg bruger 
bevidst formuleringen forhindringer og ikke ordet ud-
fordringer, som efterhånden er blevet et udvasket mo-
deord, af dem, der bruger det. Jeg er bevidst om, hvad 
ordene gør ved vores mentale system. For mig er en 
forhindring, ikke et uløseligt problem, det er mere en 
ting, der dukker op, som umiddelbart forhindre os i at 
følge en fastlagt plan), så vi ikke når vores mål. Som 
regel er det ubevidste forhindringer, som kan være 
vanskelige at få øje på. Derfor kan det være fornuftigt 
at benytte sig af en coach, træner eller en anden, der 
kan stille de rigtige spørgsmål og hjælpe med at af-
klare disse forhindringer eller energislugere som jeg 
gerne vil kalder dem.  

Energislugere er de ting, som vi fylder vores liv med, 
ofte uden at være opmærksom på at vi bruger energi-
en på noget, der dybest set ikke giver mening. For vi 
kan træde vejen mod målet, er det vigtigt, at afklare 
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for sig selv, hvad det er for energislugere, vi bruger 
vores tid og energi på. I slutningen af næste artikel 
i april har jeg taget en øvelse med, som jeg ofte har 
brugt til at gribe fat i energislugere. 

HVAD VIL JEG OFRE?

Som regel handler det at nå et mål om, hvad vi vil ofre 
for at nå det. Målet bliver mere attraktivt og sværere 
at nå, desto mere vi skal ofre for at nå det. 

Derfor skal vi se på, hvordan et mål får den kvalitet, 
som gør det værd at stile efter.

MOTIVATION 

Det er meget godt at kunne være tilstede i nuet, men 
vi har som mennesker en evne, der gør, at vi bevidst 
kan planlægge og stræbe efter noget, vi gerne vil 
opnå. Har vi ikke noget at bevæge os frem mod, mi-
ster vi retningen og den belønning vi forestiller os at 
få, når vi når et mål, forsvinder. Dermed forsvinder 
motivationen for vores handlinger gerne. Hvis vi er 
bevidste om, hvad det er for mål, vi går efter, bliver 
det lettere at samle energien om at nå det, i stedet 
for som mange gør, at sprede energien lidt tilfældigt, 
uden rigtigt at holde fast i noget. 

HVAD ER ET MÅL?  
SOM JEG SER MÅL, ER DER FLERE TYPER MÅL,  
SOM ALLE HÆNGER SAMMEN. 

1 Realistiske kortsigtede mål
2 Træningsmål
3 Konkurrencemål
4 Livsmål

Der findes mål for alt, hvad vi foretager os, og grund-
læggende er motivationen, en forestilling om en eller 
anden form for belønning vi får, når vi når målet. Det 
kan være penge, anerkendelse, nydelse social aner-
kendelse, magt, og bare det at gennemføre noget, kan 
for mange være motivation i sig selv etc.  Men for at 
holde det til bueskydning, holder jeg det til de idræts-
lige målsætninger. 

LIVSMÅL

Livsmålet kan ofte forekomme meget diffust og kom-
mer ofte at udgøre en retning, mere end et decide-
ret mål. Derfor plejer jeg at bede folk om at forestille 
sig, at de er gamle og ser tilbage på deres liv. Det kan 
være super provokerende at tænke den tanke, men 
det er dog et uigenkaldeligt faktum, at vi bliver æl-
dre alle sammen. Øvelsen kan, med voksne, laves så 
man forestiller sig selv på sit dødsleje og ser tilbage 
på livet derfra. Vi kan vælge, at lukke øjnene for at 
det sker, eller vi kan vælge at tage ansvar for vores liv 
og udfylde tidsrummet mellem nu og dødslejet eller 
alderdommen. 

FORESTIL DIG AT DU SER TILBAGE PÅ LIVET - DIT 
LIV

Hvordan vil du gerne have, at det tilbageblik skal se 
ud? Hvordan dit liv skal se ud, er det kun dig selv, der 
kan vurdere, om det føles godt eller skidt. Her er ikke 
rigtigt eller forkert. Kun hvad der føles godt. 

Når du forestiller dig dette tilbageblik, så får du for-
nemmelsen af den retning, du gerne vil bevæge dig i. 
Vi lægger os ikke fast på en retning, ved at lave denne 
forestilling, for hver gang vi lærer noget og integrerer 
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levet erfaring og viden, ændre vores perspektiv på li-
vet sig og dermed også de mål, som tidligere føltes 
rigtige. Derfor er det kun en retning, som du kan stikke 
ud. Som regel vil denne retning, som man forestiller 
sig, at se tilbage ad, være relativ konsistent. Du skal 
være ærlig for dig selv, når du ser dette forestillede 
tilbageblik. Hvis den retning, du egentlig gerne vil 
bevæge dig i, er en helt anden retning, end den du 
bevæger dig i nu. Så er det på tide at tage sig selv 
alvorlig og komme ud af livsløgnen. 

Hvis du lyver for dig selv, kan du bruge mange år, på 
at have en fornemmelse af, at der er noget galt, uden 
at kunne sætte fingeren på noget, andet end at livet 
ikke føles rigtigt. Derfor er selværligheden vigtig. 

Du kan lave denne øvelse uanset din alder. Børn kan 
også lave denne øvelse. Her kan de forestille sig selv 
som gamle mennesker eller voksne. 

Når man har set tilbage ad livets vej og set nogle af 
de ting man gerne vil opnå, og gerne vil stræbe imod 
- så kommer den hårde del. 

HVAD VIL JEG OFRE FOR AT LIVET SKAL FORME SIG 
SÅDAN?

Mit udgangspunkt er, at vi i princippet alle har poten-
tialet, til at kunne nå det vi vil. Men det er ikke alle, der 
vil ofre det, der skal til for at nå dertil. 

Er du for bekvem til at gå all-inn, så skal du sætte 
mål, der matcher denne livsindstilling, ellers vil livet 
blive fyldt med skuffelser på skuffelser. 

Som zenbuddhisterne definerer skuffelse, så er 
skuffelse en fejlafstemning af vores fremtidsforestil-
ling og det nu vi står i. Dvs. at dine livsomstændighe-
der og dine fremtidsforestillinger skal være sammen-
hængende. 

Det nytter ikke noget, at man træner 2 timer om 
ugen med buen, hvis ambitionen er en landsholds-
plads. Det hænger bare ikke sammen. Heller ikke selv-
om man har talent. Hvis man går sig selv på klingen, 
så er det hvad og hvor meget man vil ofre for målet, 
der får det hele til at stå eller falde. 
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Jasmin fra Lyngby koncentrerer sig inden skydning
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VÆR REALISTISK MED HVAD DU VIL OFRE.  

Målets størrelse defineres ofte af det, vi er villige til at 
ofre for at nå det.

De ofre man kan gøre, er gerne prioriteringer af tid 
og bekvemmelighed. Hvad er man er villig til at være i 
af træningsømhed, følelsesmæssige op - og nedture, 
afsavn af familie, kæreste etc. 

Som et ordsprog fra de Australske aboriginals siger, 
så er en prøve først bestået, når den er gennemført. 
Hverken mere eller mindre. 

Pilen og skiven er ligeglad med, om du har været 
ked af det, eller har bøvl med skolen eller arbejdsgive-
ren. Her er ingen shortcuts. Ingen lave hegn at springe 
over. Nogle gange er det, om jeg så må sige: ”sur røv” 
(undskyld sproget) at gå den vej, som man har valgt. 
Og det skal man være opmærksom på. Men når det så 
er sagt, så er glæden ved at nå sine mål, proportionelt 
med den indsats og de ofre man har ydet. 

Man har altid mindst to valg. Ændre man sine valg 

fordi det føles for hårdt, eller andet, der trækker og 
man bliver fristet af andre retninger. Så når man ikke 
sit mål, og så kan man lige så godt accepterer, at man 
er middelmådig (det er ikke i negativ betydning, men 
vil man vinde og nå sine mål, så hæver man sig fra 
middelmådigheden og det giver en meget positiv 
selvforståelse). 

Det var lidt om livsmål og ofringer. I april nummeret 
bevæger vi os step mere baglæns og ser på de næste 
målsætninger og energislugere. 



SIDE 28 BUESKYDNING // MARTS // 2017 

NICE TO KNOW

NICE TO KNOW

EVALUERING
Evalueringsrapporten om Bueskydning Danmarks elite arbejde er kommet og kan læses 
på linket her. 
http://bueskydningdanmark.dk/evaluering-elitearbejdet-2013-2016/

Efter en lang interview række, hvor Nicolaj Holmboe har talt med de fleste af de personer 
der er involveret i elitearbejdet, på skydelinjen såvel bagskydelinjen, er der kommet den-
ne rapport frem.  Rapporten stille skarpt på hvad eliten arbejder med og peger på mulig-
heder for forandringer. 

STEPHAN HANSEN SKYDER 3D I USA DENNE SÆSON 
Se interviewet fra BowJunky Media på Bueskydning Danmarks fb side.

Udendørssæsonen i 3D, er startet i USA og Stephan Hansen er, her en uge efter The 
Vegas Shoot, en af deltagerne. Stephan skyder i klassen med kendte afstande imod 75 
andre. Stævnet er 1. afdeling af 7 stævner og har over 2.000! skytter. 
Følg her: http://asaarchery.com/scores/current-tournament-scores hvor der også er oplys-
ninger om de andre ASA 3D stævner, hvis det skulle få din interesse.

http://bueskydningdanmark.dk/evaluering-elitearbejdet-2013-2016/
http://asaarchery.com/scores/current-tournament-scores


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 sekretariat 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 frokost og forplejning
Sidste tilmeldingsdato er 28. februar 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 udkommer første uge i april. 

Deadline er 15. marts 2017

Læs bl.a. i næste nummer: Interview med Tanja Jensen

Mere om målsætninger og energislugere i mentaltræningstemaet. 

FORMAND

Rolf Lind

Tlf. 4352 5592 

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7232

viceformand@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

finans@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM  

MED ELITEANSVARLIGE OPGAVER

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509 

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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