
Så er udendørs sæsonen for 3D 2015 skudt i gang.  
 
I weekenden mødtes omkring 200 skytter i den smukke Dyrehave nord for København for 
at indlede udendørssæsonen i 3d bueskydning. Det var også første stævne, som tæller 
med i udtagelsen til VM 3D i Terni 2015 i Italien.  
 

 
Opvarmning – Emil Iversen, Favrskov, Michael Bo Hansen, Randers og John From, 
Haderslev 
 
Lyngby Bueskyttelaug havde lagt en fin bane på 40 mål for de voksne og 30 mål for 
børnene. 
 
Alle børnepatruljer blev fulgt af mange voksne, det var forældre, trænere og søskende, 
som fulgte med de unge skytter rundt. Der blev snakket og hygget meget i disse patruljer. 
Der var dog også nogle som var rimelig trætte, da stævnet var ved at være færdig. 
 



 
Børnepatrulje 
 

 
Hygge og madpakker 
 
 



 
 

 
Hans Spedsbjerg, Varde 
 
 



I anledning af foreningens 70 års jubilæum bød lauget på kaffe 3 steder på ruten, hvilket 
skytterne satte pris på. Vejret var smukt med solskin det meste af dagen - men også 
bidende koldt i vinden, så der var mange, som havde fundet vanter og varmt tøj frem, 
hvilket især sidst på dagen var en fornuftig disposition. 
 
 

 
Der var kaffe, kakao, te og kage (fra venstre Jens Spedsbjerg, Varde, bag ham skimtes 
Bor fra KBL, Ulrika Bachman, Rejmyre, Tage Kristensen, Palnatoke og Stig Andersen, 
Nørre Snede) 
 
Der blev ved stævnet skudt mindst 2 Robin Hood pile. Kasper Niemann fra Kalundborg 
skød sin egen pil i stykker, og Ulrika Backman fra Rejmyre smadrede en af Bor fra Kbl’s 
pile. Begge robin’er blev skudt i 11'eren, så det er godkendt. ☺ 
 
 
Af resultater fra dagen vil jeg især fremhæve Emil Iversen fra Favrskov, da han blev en 
suveræn vinder af klassen herre langbue trods sin unge alder. Der var over 40 skytter i 
klassen, og Emil vandt med 654 point foran Christian Jørgensen fra Christiansfeld som 
skød 635 point.  



 

Christian Jørgensen, Christiansfeld Bueskytter 

Der er mange skytter, som gerne vil VM, og der er kommet følgende antal tilkendegivelser 
om deltagelse i udtagelsesstævnerne 1 dame og 13 herrer i Instinktiv. Compound og 
Langbueklasser har næste lige mange deltagere 5 damer og 13 herrer i compound og 5 
damer og 14 herrer i langbue. Den mindste gruppe er barbuerne, som har 5 herrer. 
 
Næste gang skytterne skal skyde udtagelsesstævne er i Haderslev, Langfredag.  
 



 
Vinder af dame compound Maria Olesen, Gladsaxe 
 

 
Tanja Skudstrup, KBL sammen med konkurrenten Sabina Holstein, Køge som vandt dame 
langbue 


