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Beta om redaktøren 
// Jes Lysgaard 

Jeg har gennem de sidste 17 
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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Bladet her er en sammenlægning af maj og juni nummeret.  
Foråret er slut og sommeren har åbnet døren. Mange nye tiltag 
er i gang i forbundet, bl.a. kan du læse om Buernes Dag og om 
Køges Spring Arrow turnering. 

Efter forbundsmødet 9. april har Morten Holm overtaget po-
sten som formand efter Rolf Lind. Jeg vil her ønske Morten god 
vind fremover. 

For at give læsere og annoncører et blad, der faktisk bliver 
læst, så jeg gerne som redaktør, som de fleste ved, bladet som 
et trykt magasin igen. På forbundsmødet blev dette forslag 
nedstemt. Jeg har derfor taget konsekvensen af forbundsbe-
slutningen og trækker mig fra redaktørposten. Derfor er dette 
blad, nummer 26 i rækken af digitale blade, og nummer 26 jeg 
laver som redaktør, det sidste som jeg varetager som redaktør. 

Tema afsnittet om mentaltræning udgår og sidste afsnit om 
energislugere, kan læses som et kapitel i en kommende bog om 
mentaltræning. 

Jeg vil som redaktør takke for nu og takke de medlemmer, der 
har læst bladet gennem de sidste tre år. 

Jes Lysgaard, Redaktør. 

LEDER
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Formandskabet overdrages til Morten Holm

FORBUNDSMØDE
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FORBUNDSMØDET 
9. APRIL 2017

 Referat og foto: Helle Jacobsen // Jes Lysgaard

FORTSÆTTES PÅ SIDE 8
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Link til referatet fra forbundsmødet kan læses på nedenstående link. 
http://bueskydningdanmark.dk/wp-content/uploads/2017/04/2017-Referat.pdf

BESTYRELSEN EFTER FORBUNDSMØDET SER UD 
SOM FØLGER: 

FORBUNDETS FORMAND  
– 2 år Morten Holm-Nielsen, Aarhus 

FORBUNDETS NÆSTFORMAND  
– 1år Jan Jager, Broby 

FORBUNDETS ØKONOMIANSVARLIGE  
– 2 år Eva Kartholm, Køge 

FORBUNDETS ELITEANSVARLIGE 
 – 1 år Sanne Rahbek, TIK 

FORBUNDETS BREDDEANSVARLIGE  
– 2 år Hans Lassen, Sønderborg 

1. BESTYRELSESMEDLEM (UDEN PORTEFØLJE)  
– 1 år Henny Jeremiassen, Arcus 

2. BESTYRELSESMEDLEM (UDEN PORTEFØLJE)  
– 2 år Anders Løcke Jensen, Favrskov 

3. BESTYRELSESMEDLEM (UDEN PORTEFØLJE)  
- 2 år Bjarne Strandby, Silkeborg 

1. SUPPLEANT – 1 år Peter Bundsgaard, Hillerød 
2. SUPPLEANT – 1 år Maria Selch Olsen, Gladsaxe 

NEDSATTE UDVALG:

LOVUDVALGET – FORMAND  
– 2 år Flemming Skjoldborg 

DOMMERUDVALGETS FORMAND  
– 2 år Lis Lassen 

MEDLEM AF AMATØR OG ORDENSUDVALGET 
– 3 år Bjarne Jensen

1.SUPPLEANT A&O – 2 år Karsten Weikop

INTERNE REVISORER

Intern revisor – 2 år Michael Søemod, Gladsaxe 
1. revisorsuppleant – 1 år Steen Jørgensen, TIK 
2. revisorsuppleant – 1 år Paw Lohman, Lavia Odense 

FØLGENDE HÆDERSBEVISNINGER BLEV TILDELT

BRONZENÅL:
Niels-Ulrik Galberg, Aalborg Bueskyttelaug fik en 
bronzenål for det store arbejde, han har udført for
bueskydning, stævner og klubarbejde gennem mange 
år.

http://bueskydningdanmark.dk/wp-content/uploads/2017/04/2017-Referat.pdf
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Der synges fødselsdagssang for Morten Holm
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FORBUNDSMØDE

BUESKYDNING DANMARK OG DANAGE OF 
SCANDINAVIA’S UNGDOMSPOKAL:

Sune Rasmussen, TIK for sit EM-sølv og øvrige flotte 
resultater i 2016

JUBILÆUMSPOKALEN:

Dame Senior Compound ved Sarah Sönnichsen, Tanja 
Jensen og Erika Anear for deres VM Guld indendørs og 
øvrige flotte resultater i 2016.

FORMANDSSKIFTE

Rolf Lind forlod formandsposten efter at have væ-
ret i Bueskydning Danmarks bestyrelse og bestredet 
formandsposten i 17 år. Rolf sluttede sin lange tid i 
Bueskydning Danmark, med en beskrivelse af sit virke 
som formand. 

Der har været mange store oplevelser, hvor bl.a. VM 
i København blev trukket frem som en af de store op-
levelser på dansk grund. Rolf har leveret meget arbej-
de, og brugt sin fritid for at skabe et godt forbund. 

Rolf overlod formandsposten til, for øvrigt dagens 
fødselar, Morten Holm, som fortalte at han for et par 

år siden blev ringet op af Rolf, og foreslået at han blev 
kørt i stilling til formandsposten, når Rolf gik af. 

Morten fortalte om sin tilgang til formandsposten, 
og forventningen om at hele forbundet skal være en 
samlet helhed. 

FRIVILLIGT ARBEJDE I BESTYRELSEN

Posterne i bestyrelsen også formandsposten er frivil-
ligt arbejde, og vi skylder den organisatoriske del af 
forbundet en tak for den frivillige tid, der bliver puttet 
ind i det arbejde.    

STOR OPBAKNING TIL DEN NYE BESTYRELSE. 

Bestyrelsen havde en stor stemmemæssig opbak-
ning, hvilket tyder på, at forbundet heldigvis går ind i 
en stabil periode. Hvor alle kan få ro til at gøre det der 
skal gøres. 

God vind med det forestående arbejde. 
Jes Lysgaard



Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavias Ungdomspokal:
Sune Rasmussen, TIK for sit EM-sølv og øvrige flotte resultater i 2016

Jubilæumspokalen gik til Dame Senior Compound ved Sarah Sönnichsen, Tanja Jensen og Erika Anear
for deres VM Guld, indendørs og øvrige flotte resultater i 2016.
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SKIVESKYDNING

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

SKIVEBUESKYDNING

http://bueskydningdanmark.dk/staevner/kalender/ 


FORTSÆTTES PÅ SIDE 12
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RESULTATER KAN SES PÅ 
http://ianseo.net/TourList.php
OG FORBUNDETS RESULTAT SIDE MED DM OG ANDRE RESULTATER. 
HTTP://BUESKYDNINGDANMARK.DK/STAEVNER/RESULTATER/

Spring Arrow i Køge

http://ianseo.net/TourList.php
http://bueskydningdanmark.dk/staevner/resultater/ 
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Som en tilbagevendende begivenhed, arrangerede 
Køge Bueskyttelaug igen Spring Arrow turneringen. 

JEG SPURGTE MORTEN CASPERSEN OM 
TURNERINGEN. HAN FORTÆLLER: 

Konceptet er ”stjålet” fra en gammel turnering fra 
Moska, som foregik i april i 1960 erne og 70 erne. 

Det er en almindelig 60 og 70 meter turnering, hvor 
vi har lagt 40 meter ind for lang og barbuerne. 

Desværre var der kun 34 skytter, lidt færre end for-
ventet, men det skyldtes nok vejret. Og vi har sat til-
meldingsfristen så sent, så man kan tjekke vejret. 

Det var blæsende, men solen skinnede. Og som 
Claus Andersen sagde, så var vejret bedre end til VM 
forrige år. 

SKYTTERNE DER VAR FORDELT  
PÅ FØLGENDE MÅDE:

• 14 recurve skytter på 70 meter,  
hvor alle klasser på denne afstand blev samlet. 

• 3 skytter på 60 meter - kadet og master
• 13 compound skytter på 50 meter
• 2 barbue skytter på 40 meter. 

Lang- og barbuerne er begyndt at deltage i flere ski-
vestævner, og bliver derfor mere tydeligt inviteret 
med til næste år. 

Dagen forløb med 72 pils kvalifikation om formidda-
gen. Og finaler om eftermiddagen. 

SPRING ARROW 
I KØGE

 Tekst: Jes Lysgaard // Foto: Eva Markmand
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Hvis Martin Damsbo´s resultater kan beskrive, om 
vejret var til skydning eller ej, så var vejret vist ok. Han 
skød 696 point i kvalen. 

DOGMEKONCEPTET

Dogmekonceptet er, at alle der er tilbage ved endt 
skydning, hjælper med til med at rydde op. Så er 
det muligt at afvikle et godt stævne, hvor ikke 
Tordenskjolds soldater hænger på oprydningen, når 
alle er gået hjem. 

I henhold til konceptet, så hjalp alle til, og derfor 
kunne vi allerede være færdige kl 15.

Alt i alt, en super god dag. 

DE FEM AFTENTURNERINGER

Der kommer fremover aftenturneringer, hver anden 
torsdag i juni og en torsdag og en fredag i august.

72 pile uden finaler. 
Se invitationen her. 

DM SKAL HOLDES I KØGE 26 – 27 AUGUST. 

DM KOMMER MED EN NY FEATURE : 

Der bliver en fb live-transmission fra finaleskydning-
erne. Hvor der bliver kamera på skytter og skiver 

Vandtårnet der karakteriserer Køge Bueskyttelaugs udendørsbane

Dansk forårsvejr på skydelinjen
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Der slappes af mellem skydningerne

De frivillige får styr på resultaterne
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Koncentration

Startlisten
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BUERNES
DAG 



BUERNES DAG er Bueskydning Danmarks landsdækkende åbent hus 
dag. Dagen giver Bueskydning Danmark muligheden for at skabe op-
mærksomhed på lokalforeningens tilbud om bueskydning. 

De sidste år har Buernes dag været en dag med masser af gæster 
rundt om i de deltagende bueklubber, og den succes vil vi selvfølge-
lig gerne følge op på i igen i 2017. 

Buernes Dag er ikke afhængigt af et mega-event som VM eller 
World Cup, men handler i sin simpelhed om at skabe synlighed i lo-
kalområdet. Formålet med Buernes Dag er selvfølgelig at gøre flere 
interesserede i bueskydning og samtidig få synliggjort jeres lokale 
bueklub og de tilbud, som foreningen rummer. Med Buernes Dag får 
klubben mulighed for at tilbyde prøveskydning og promovere sit til-
bud i sit lokalområde på en god og landsdækkende måde, uanset om 
det handler om skive- eller feltskydning.

HVORNÅR

Buernes Dag afvikles søndag den 3. september 2017 fra kl. 12.00 til 
15.00 på jeres baner. Vi har valgt denne dag ud fra de øvrige aktivi-
teter i kalenderen, samt betragtningerne om at vi ikke må komme for 
langt fra sommerferiens afslutning. Starter din forening prøvehold/
bueskole op efter sommerferien, er det selvfølgelig en god ide at 
bruge Buernes Dag som afsæt til dette.

INDHOLD

Buernes dag afvikles som et ”åbent hus” arrangement, hvor klub-
ben har inviteret til prøveskydning. Det er en god ide at have mange 
hjælpere klar på dagen, og have udarbejdet noget infomateriale til 
de potentielle nye medlemmer som kommer på besøg i klubben den-
ne dag.

DETTE MODTAGER KLUBBEN I FORBINDELSE MED BUERNES DAG:

• Plakat til ophæng i lokalområdet
• Postkort til omdeling
• Pressemeddelelse til lokalmedier
• Udkast til flyer 

TILBAGEMELDING

I bedes melde retur om, I vil være med til at gøre Buernes Dag til en 
stor succes. I bedes samtidig oplyse, hvor mange postkort og plaka-
ter, I regner med at få brug for. Dette gøres senest 15.juni 2017 til 
udviklingskonsulent Kenn Romme. Har I spørgsmål, er I meget vel-
komne til at kontakte Bueskydning Danmark.

BUESKYDNING // MAJ-JUNI // 2017 SIDE 17

 Tekst og foto: Kenn Romme Larsen - Udviklingskonsulent
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Det er torsdag eftermiddag, og bueskydningsbanen, 
hvor der må skydes på afstande fra 10-70 meter, er 
stillet op på det store grønne område ved siden af sko-
len.

”DER MÅ SKYDES”, LYDER DET

Mick samt tre andre drenge og en enkelt pige indtager 
deres stillinger, og kort efter suser pilene af sted. Nogle 
skyder mod en skive, hvor det gælder om at ramme lige 
i centrum. For andre er målet at ramme et vildsvin, der 
er afbildet på en anden skive. 

”Og det skal helst rammes i lungen lige bag forbene-
ne”, siger Mick, der kort efter må konstatere, at hans 
skud fra 30 meter ikke sidder helt, som de skal.

16-årige Mick fra Vissenbjerg på Fyn er efterskole-
elev på Magleby Fri- og Efterskole på Sydlangeland. 
Han går i 9. klasse og vender efter sommerferien tilba-
ge til skolen for at tage 10. klasse.

Mick er glad for at gå på skolen og glad for, ligesom 
14-15 andre elever dette forår, at have bueskydning 
som valgfag. Derfor har han glædet sig til endnu en 
torsdag som denne. Men han glæder sig især til, at han 
i morgen modtager den compoundbue, han har brugt 
3000 kroner af sine opsparede konfirmationspenge på.

”Jeg skal bruge den til at gå på buejagt”, fortæller 
Mick. Først skal han dog tage buejagttegn. Det vil sko-
len hjælpe ham med, ligesom de hjalp ham med under-
visningen, der førte til, at han for nylig fik almindeligt 
jagttegn.

For 15-årige Rasmus vedkommende er det først an-
den gang, han deltager i bueskydningen, men Rasmus 
er opsat på at tage såvel jagttegn som buejagttegn i 
næste skoleår

Victoria, der er 16 år og fra Odense, skal også gå på 
efterskolen næste år og vil derfor deltage i et buebyg-
ningskursus på skolen og bygge sin egen bue.

Men hvordan blev Victoria inspireret til at skyde 
med bue og pil?

”Det var, da jeg så Hunger Games”, siger hun og smi-
ler.

Mick, Rasmus, Victoria og de andre friskole- såvel 
som efterskoleelever i Magleby kan fremover, hvis de 
bliver dygtige, deltage i alle typer bueskydnings-tur-
neringer i både Danmark og udlandet. Det skyldes, at 
skolen – som den første i Danmark – er blevet med-
lem af Bueskydning Danmark. Medlemsskabet bety-
der desuden bl.a., at skolens bane og udstyr er blevet 
godkendt af Bueskydning Danmark og følgelig også af 
politiet. Så skolen kan eventuelt også selv arrangere 
turneringer, man udefra kan deltage i.

”Vi satser i første omgang på at have elever med til 
to turneringer i det kommende skoleår”, siger Henrik 
Karup Frederiksen. Han står sammen med Philip 
Stobbe for for bueskydnings-undervisningen. 

Henrik er selv en ivrig bueskytte og deltager i bue-
skydnings-konkurrencer rundt omkring, bl.a. skal han 
i pinsen til Danish Open i Nr. Snede. Philip foretræk-
ker at bruge tid på at stå for historisk formidling af 
bueskydning på viking- og middelaldermarkeder i 
Danmark og Europa.

De er begge buejægere - med harer som hidtil stør-
ste trofæ.

Henrik Karup Frederiksen og Philip Stobbe danner 
også lærer-par i valgfagene jagttegn og fægtning. 

 Tekst og foto: Tage Rasmussen

BUESKYDNING ER POPULÆRT 
PÅ LANGELANDSK SKOLE
MAGLEBY FRI- OG EFTERSKOLE ER DEN FØRSTE SKOLE I DANMARK,  
DER ER BLEVET OPTAGET I BUESKYDNING DANMARK
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Henrik underviser

Mick og Rasmus skyder
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FORTSAT FRA SIDE 13

Mick og Rasmus

Mick skyder
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Mick ved vildsninet

Victoria og Mike



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/

DYREHAVERUNDEN 2017 

 Tekst og foto: Jes Lysgaard

Dyrehaverunden forløb som de fleste 3D stævner skal 
forløbe, dog var det et par ting, jeg gerne her vil be-
skrive, som gjorde at runden var anderledes. 

For det første, og det var ikke tilsigtet fra arrangører-
nes side, så blev der stjålet 7 dyr natten før stævnet. 

Det er en af de handlinger, hvor vi må formode, at 
det var en voksehandling, da der var et par store dyr 
mellem, som har krævet en bil at komme afsted med. 
Desværre findes disse uhæderlige mennesker alle-
vegne. 

Men det lykkedes at få nye dyr op igen, inden at 
stævnet startede. 

Det andet der gjorde stævnet anderledes, var me-
daljeoverrækkelsen. Den foregik nemlig som en for-
søgsordning, hvor alle der havde en 3. plads kom op 
og fik deres medaljer, dernæst alle med en 2. plads og 
slutteligt alle med en 1. plads. 

Fordelene ved denne medaljeoverrækkelse var bl.a., 
at tiden der blev brugt, blev reduceret betragteligt i 
forhold til normalt, og børnene var meget stolte og 

3D SKYDNING
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glade for at modtage deres medaljer med de voksne. 
Den tredje ting der var anderledes til dette stævne, 

var, at der var finale runder. 
Som forsøg havde Lyngby Bueskyttelaug, arrange-

ret finaleskydning, efter præmieoverrækkelserne. 
Det forløb egentlig ok, blot er det meget tidskræ-

vende, og spørgsmålet, der står tilbage er om et ét 
dags 3D stævne kan bære en finaleskydning rent 
tidsmæssigt?

Der skal evalueres på det og flere klubber gør sig, i 
denne sæson, erfaringer ud i denne måde at lave et 
stævne på. 

Det er positive afprøvninger, og til næste år kan det 
være, at erfaringerne har manifesteret sig i nye stæv-
ne former.
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Instruktioner inden skydningen

Præmieoverrækkelsen i en ny version



INDSAMLING AF KLUBMÆRKER – LÆSERBREV

 Tekst: Jørgen Tang Holbek. LBL.
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LÆSERBREV

NICE TO KNOW
STORSAMLING FOR 3D UNGDOMSSKYTTER
3D Storsamling for ungdomsskytter
http://bueskydningdanmark.dk/indkaldelse-til-storsamling-for-ungdoms-3d-skytter/

NSA SAMLING
NSA samlingen der skulle være foregået d. 20. maj havde for få tilmeldinger til at den kunne gennemføres.
Der vil komme en ny dato som ligger efter sommerferien. 
Hold øje med den på nyhedssiden. 
Programmet for næste samling bliver det samme som var tiltænkt d. 20. maj  
– se det på linket her. 
http://bueskydningdanmark.dk/indkaldelse-nsa-samling-ungdomsskytter/

: ” So long as the new moon return in Heaven a bent,
beatiful bow, so long will the fascination of Archery
keep hold of the Hearts of men.” 
 ( Maurice Thompson - 1878 )

Dette smukke lille digt står at læse som en slags 
indgangsbøn til den første danske ”Bibel” om bue-
skydning, Carl Dreyers: ”Med Bue og Pil” fra 1936 
(Hasselbalch). 

Dette digt har altid i min erindring, lige siden jeg 
som ganske ungt menneske, for første gang gav mig 
i kast med det digre værk, stået for mig, mejslende, 
som den stærke budbringer om bueskydningens tid-
løshed, om det EVIGE NU, når pilen slippes.

Men jeg må jo i den grad sande, at ikke alt omkring 
udøvelsen af BUESKYDNINGENS KUNST, - rammerne 
for vor idræt, forbliver uændret. Om du kan lide det 
eller ej, tider skifter, og med disse smag og behag. 
Tidsånden kræver sit, og modedyret bider dig i røven!

Et gammelt mundheld siger: ”Den der gifter sig med 
Tidsånden, vil hurtigt blive Enke”

Men som tilforn: ”ånden er måske villig; men kødet 
er skrøbeligt” 

Der skal en del (selv)bevidsthed til, for at kunne stå 
imod TIDENS TERN`S almindelige hærgen.

En sådan bevidsthed forudsætter ikke mindst histo-
risk viden og en skolet, æstetisk opdragelse.

Dyder der, vil jeg tillade mig at hævde, ikke just er 
sat i højsædet i dagens Danmark. Desværre.

Som billedmaler har jeg altid haft en barnlig/profes-
sionel glæde ved at betragte klubmærker. Når de er 
bedst og mest vellykkede, er det rene små kunstvær-
ker. Heraldisk fuldgyldige i farve og komposition, ind-
holdstydelige, og ofte lokalt fortællende.

Dette gælder også mange af dansk bueskydnings 
klubmærker. Jeg er såre utilpas ved, at visse klubber 
måske går med planer om at skifte det gamle mærke 
ud med et nyt og mere ”moderne look”, eller udsæt-
te det hævdvundne, for en ”bessermachen” behand-
ling. Jeg håber, at jeg nu, ved en omfattende ”lands-
dækkende” indsamlingsaktion, kan medvirke til at  
”redde”, hvad reddes kan. Ikke at jeg ikke tror, at de 
fleste klubber er glade og stolte over netop DERES 
SKJOLDMÆRKE, men PLUDSELIG, HOVSA, så er der 
vandaler i farvandet, eller der kommer et påbud fra 
Centralkommandoen i verdensfirmaet WA!  Og så bli-

http://bueskydningdanmark.dk/indkaldelse-til-storsamling-for-ungdoms-3d-skytter/
http://bueskydningdanmark.dk/indkaldelse-nsa-samling-ungdomsskytter/
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ver det hurtigt for sent. En del af sjælen er røget.
Mange smukke mærker har jeg set gennem tiden. 

Klubberne, ja, de er for længst afgået ved døden, man-
ge af deres bærere ligeså, men mon ikke en hel del af 
skjoldmærkerne, i stof eller metal (pins), stædigt lever 
deres eget tyste liv videre, rundt omkring i æsker og 
poser, i skuffer og skabe, hos tidligere aktive bueskyt-
ter, eller hos deres slægtninge?

Jeg er først og fremmest, i første omgang, interes-
seret i at få indsamlet mærker, der oprindeligt har teg-
net de i sin tid stiftende klubber af DANSK BUESKYTTE 
FORBUND.

DISSE KLUBBER VAR SOM FØLGER:

AARHUSklubberne, BUEN og DIANA, FREDERIKSHAVN, 
KØBENHAVN, SILKEBORG, SKJERN, og VIBORG. Af disse 
klubber eksisterer Frederikshavn og Skjern desværre 
ikke mere. Begrædeligt er det, at især Frederikshavn 
ikke er mere. Det var en STORKLUB under DBSF. Og har 
bl.a. fostret et af Dansk Bueskydnings allerstørste nav-
ne, vort æresmedlem Arne Jacobsen. Jeg har desværre 
ikke rede på i hvilken grad de 2 tidligere AArhusklubber 
har forbindelse til nuværende AABK. Om nogen over-
hovedet.

I mine nu over 60 år i og omkring Dansk Bueskydning, 
(en påført skavank) har jeg gennem tiden stiftet bekendt-
skab med mange klubber, som ikke er mere, først og frem-
mest Hørsholm, som fostrede verdensstjerner, og ube-
stridt er den klub i landet, der har erobret flest DM titler, 
både individuelt og for hold. Her fik jeg som knægt den 
første duft af bueskydning ind i kroppen. ”Automatic”, den 
første firmaklub herhjemme. En klub der både har leveret 
topskytter (bl.a. en kvindelig OL deltager Lilly Lentz) og 
adskillige ledende organisationsfolk til forbundet. Både 
formænd og kasserere. Min egen, i al beskedenhed, selv 
startede klub Østerbro BL. (den første rene juniorklub 
herhjemme). Vi måtte have en voksen, myndig person til 
som ansvarlig, at tegne klubben udadtil. Johannes Hansen 
oprindelig fra SIF. (Sporvejenes Idræts Forening) ledte os, 
både som Nestor og Mentor var han engageret igennem 
”strabadserne”. Samme Johannes var sammen med davæ-
rende forbundsformand, C O Våben Hansen, de egentlige 
drivkræfter i skabelsen af den første organiserede junior-
bueskydning her i landet. En juniorrunde blev knæsat, 
rekorder noteret og duelighedsnåle kunne erhverves. 
Kronen på værket blev det første DM for juniores i 1960 
(læs Holger Kürsteins: Dansk ungdomsskydning 1946-
1966).

Mange andre klubber er gået ned, eller har lagt grun-
den til nye klubber. Gentofte B L f.eks. En anden af de 
stærke klubber herhjemme, både talentmæssigt og or-
ganisatorisk. Navnkundige Else Hansen skød for denne 
klub, og senere stortalentet Henrik Brandt (EM holdsølv 
74).

Sådan har hedengangne klubber på forskellig vis 
været med til at forme Dansk Bueskydning.

Deres indsats skal ikke glemmes, men huskes 
og æres. Det er dette, jeg med min ”skjoldmærke-
aktion” håber at kunne bidrage til. Ligesom gamle 
Mesterbuer nødigt skal forgå, men bevares for efter-
tiden som manere og kraftrelikvier.

”Forsaking its past - A Nation forsakes its Life ”
 Thucidedes - 5´th. century BC.

Jeg håber heftigt at ”nogle derude”, som har læst og 
forstået ovenstående tekst og som mener, de ligger 
inde ”MED NOGET”, venligst vil kontakte underteg-
nede, med henblik på evt. levering eller afhentning/
forsendelse og mulig honor. 

Jeg kan kontaktes via forbundskontoret. Hvorfor 
alt dette? - fordi jeg (hvad jeg også tidligere, tydeligt 
har givet udtryk for , (se ”BUESKYDNING” marts 2014 
s.22 ) finder at forbundet er røget ud i en æstetisk (og 
moralsk) katastrofe, med vragkastningen af det gam-
le forbundsnavn : ” DANSK BUESKYTTE FORBUND ”, 
og dettes uadskillige stolte gamle SKJOLDMÆRKE.

Dette er nu byttet ud (hvor længe mon ?) med et 
nyt firmaklingende navn, og et fadt, skævvredet bol-
chemærke til LOGO. - Angiveligt for at tilvejebringe 
det rette ”FLOW”. 

Dette ”FLOW” er nu så også så småt, desværre, be-
gyndt at brede sig ud til landets klubber, så nogle, 
måske for at gøre sig mere ”LÆKRE” og ”internatio-
nale”, har udskiftet deres gode dansk/nordiske føde 
og kaldenavn, hvor ordet BUESKYDNING indgår, med 
det latinsk/engelske ARCHERY. Hvorfor dog dette ? 

KOMPLEKSRYTTERI ?

Denne aldeles ukritiske tilpasning til ”internationale” 
krav og standarder, fornægtende SIN ”hjemstavns” 
vemodige sange; er undertegnede, som ovenståen-
de vist tydeligt lader ane, inderligt imod. Og før der 
går Døllefjælde-Musse Archery i hele foretagendet, 
har undertegnede besluttet, at forsøge at føre et 
længe næret ønske ud i livet. 



MEDLEMMERNES BLAD
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FÅ DIN ARTIKEL, DINE BILLEDER  
ELLER ANNONCE I BLADET
Vi vil gerne have din vinkel i en artikel, et læserbrev,  
se dine billeder eller din annonce. 

Støt bladet og os alle med dine bueskydningsindlæg 
og billeder fra stævner eller hverdagens træning og 
bueskydningsarbejde. 

Brødrene Ipsen fra Køge, DM Indendørs 2015. Foto Carsten Dam-Hansen



BUESKYDNING 
DANMARK
SØGER NY REDAKTØR
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Vores medlemsblad skal have ny redaktør. Som redaktør vil du få medan-
svar for både planlægningen og produktionen af BUESKYDNING.

Hvis du er interesseret, og kan sige ja til nedenstående egenskaber, så er 
du måske den heldige person, som kan være med til at fortælle de gode 
historier om dansk bueskydning.

Er du nysgerrig?
Er du initiativrig?
Har du erfaring med at formidle på skrift  
til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper?
Er du en dygtig og kritisk tekstlæser?
Er du god til at samarbejde?
Er du interesseret i aktivt at udvikle bladet og dets indhold?

Redaktøren skal i høj grad selv være med til at finde historier og informa-
tioner fra dansk bueskydning. Redaktøren kan selv forfatte historier og 
redaktøren kan i samarbejde med frivillige skribenter fra alle dele af dansk 
bueskydning producere andre tekster. Det er dog redaktøren, der har an-
svaret for indholdet i BUESKYDING.

I øjeblikket overvejes BUESKYDNINGs form og indhold, herunder også hvor 
ofte bladet skal udkomme og hvordan.

Honorar er 55.000 kr. for produktionen af BUESKYDNINGs 10 årlige udgi-
velser. Arbejdstid planlægges i forhold til bladets deadline. Deadline afta-
les med Bueskydning Danmarks bestyrelse.

Hvis du vil have flere informationer om redaktøropgavens omfang,  
kan du ringe til formand Morten Holm-Nielsen tlf.nr. 2929 7232 eller  
skrive en mail til formand@bueskydningdanmark.dk.

Din ansøgning bedes du sende til formand@bueskydningdanmark.dk se-
nest den 1. juli 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 når en ny redaktør starter.

FORMAND

Morten Holm-Nielsen

Tlf. 2929 7232

formand@bueskydningdanmark.dk

NÆSTFORMAND 

Jan Jager

Tlf. 2167 2197

viceformand@bueskydningdanmark.dk

ØKONOMI 

Eva Kartholm 

Tlf. 2020 0198

finans@bueskydningdanmark.dk

ELITEANSVARLIG

Sanne Rahbek

Tlf. 3060 3509 

elite@bueskydningdanmark.dk

BREDDEANSVARLIG 

Hans Lassen 

Tlf. 2460 9476 

bredde@bueskydningdanmark.dk 

BESTYRELSESMEDLEM

Henny Jeremiassen

bestmedlem1@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Anders Løcke Jensen

bestmedlem2@bueskydningdanmark.dk

BESTYRELSESMEDLEM 

Bjarne Strandby 

Tlf. 8680 2159 / 2242 7586 

bestmedlem3@bueskydningdanmark.dk

UDVALG
DOMMERUDVALGSFORMAND

Lis Lassen

Tlf. 4035 8068

dommer@bueskydningdanmark.dk

DOMMER VEST

Claus Falck Hansen

dommer-vest@bueskydningdanmark.dk

DOMMER ØST

Anette Nielsen 

dommer-ost@bueskydningdanmark.dk

ORDENS-OG AMATØRUDVALGSFORMAND

Erik Hjortebjerg

Tlf. 6618 8766

ao@bueskydningdanmark.dk

LOVUDVALGSFORMAND

Flemming Skjoldborg

Tlf. 8991 2010

lov@bueskydningdanmark
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