
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Nyhedsbrev august 2017 
 
 
Kære alle 
 
Hermed en hilsen fra Bueskydning Danmarks bestyrelse oven på et godt forår med store præstationer. 
 

Der har ikke været afviklet et World Cup uden, at vores skytter var repræsenteret på medaljepodiet, og her i 
juli til World Games i Polen kommer Dannebrog endnu engang til tops to gange på grund af dygtige 
bueskytter fra Danmark. 
 

Vi har haft ungdomsskytter med til de to Europæiske Ungdoms Cup’er, der har været afholdt. Vores skytter 
har klaret sig rigtigt flot, og også her fik vi medaljer med hjem samt nogle rigtig flotte resultater, også for de 
skytter, der debuterede i international sammenhæng.  
 

Nordisk Ungdomsmesterskab i Finland blev afholdt i Kemi i Finland. På trods af den lange tur derop, var der 
lidt over 40 skytter afsted fra Danmark, samt trænere og forældre. Der blev vist meget flot skydning i Finland, 
og der kom også mange medaljer med hjem til Danmark. 
Tak til alle der deltog og ikke mindst til vores ungdomsskytter for jeres flotte præstationer. 
 

Inden for 3D skydningen har der været afholdt 5 udtagelsesskydninger i år. Landsholdet, som skal 
repræsentere Danmark i Frankrig, er udtaget, og vi sender i år 19 skytter afsted til VM. Når man har fulgt det 
høje niveau, der i år har været i udtagelsesskydningerne, ser vi frem til et meget spændende VM og glæder 
os meget til at følge skytterne i Frankrig. 
 

Som noget nyt år har bueskydning deltaget i Skole-OL. 
Der har været afviklet mange kvalifikationsstævner rundt i en del vores klubber. Vi har gennem Skole-OL fået 
præsenteret vores sport til mange skoleelever og deres lærere, og vi har fået meget positivt feedback fra 
lærerne - alle steder har det været en god oplevelse. De bedste klasser mødte i juni til Skole OL finalerne i 
Aarhus, her havde vi et par intense dage, inden vinderne var fundet.  
Tak til alle, for jeres store indsats, for at vores første år i Skole-OL blev en så stor succes. 
 

Vi skal have ny sportschef 
Finn Trærup-Hansen har desværre valgt at sige sin stilling op i Bueskydning Danmark for at tiltræde som 
sportschef i et andet forbund den 1. september. Vi ved godt, at det er et meget dårligt tidspunkt lige før 3 
vigtige VM’er, og vi beklager også Finns beslutning og tidspunktet, den er taget på. Landstrænere og 
bestyrelse vil gøre hvad vi kan, for at minimere de ulemper, det giver for skytterne, at vi kommer til at stå 
uden sportschef i en periode. Hvis der er noget, vi ikke selv har tænkt på, så kontakt os, så ser vi, hvad vi kan 
gøre. Vi slår stillingen op som sportschef nu og håber, at vi kan have en ny sportschef på plads til den 1. 
oktober 2017. 
 

Vi ser frem til de næste 3 måneder:  
 

Her i august/september bliver der afholdt 4 DM‘er: Master DM i Middelfart, Ungdoms DM i Aalborg, Senior 
DM i Køge, og vi slutter af med 3D DM i Fredericia. Der skal allerede nu lyde en stor tak til de klubber og 
deres frivillige, der har påtaget sig opgaven at arrangere et DM. 
 
I uge 32, bliver der afviklet den sidste World Cup i Berlin, og her stiller Danmark igen med et stærkt 
landshold. Det bliver spændende at følge skytterne i Berlin. Vi ved allerede nu, inden den sidste World Cup i 
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Berlin, at der bliver dansk deltagelse til World Cup finalen i Rom, da Stephan og Sarah allerede har kvalificeret 
sig til World Cup finalen. 
 

Bueskydning Danmark sender skytter til de tre VM’er der afholdes i World Archery her i september/oktober. 
Vi begynder i Frankrig med 3D, videre til Argentina med Ungdoms VM i skive og det hele slutter i Mexico med 
VM i skive for senior. 
 

Samtidig fortsætter vi herhjemme med storsamlingerne for både skive- og 3D-skytter.  
Samlingerne bidrager på tre måder: De unge skytter fastholdes i sporten, de får mulighed for at forbedre 
deres skydning, og de får styrket deres relationer på tværs af klubber.  
 

Vi har lagt en ambitiøs plan for fremtidens trænere. Vi starter trænerkurserne igen i september og fortsætter 
hele efteråret og vinteren. Vi vil gerne se alle, som er engagerede i trænergerningen, men vi bliver særligt 
begejstrede, hvis der også kommer kvindelige trænere til. Der er efterhånden mange piger i klubberne, og 
det er vores ønske, at vi også styrker trænerkorpset med kvinder, sådan at der bliver bedre balance mellem 
kønnene også der.  
 

Mange klubber afholder ”Buens Dag” den 3. september, hvor forhåbentlig mange vil møde op for at prøve at 
skyde med bue. Tak til de klubber, som på den måde er med til at vise vejen til bueskydning for nye 
medlemmer.  
 

I løbet af sensommeren starter Jakob Wärme Lykke som ny redaktør af Bueskydning. Vi ser frem til 
samarbejdet med Jacob og er spændt på at se hans mange gode ideer ført ud i livet. Tag godt mod Jakob, og 
skriv meget gerne til ham eller sekretariatet, hvis du har en god historie eller en god ide, sådan at 
Bueskydning kan blive et godt og levende medie, med emner fra alle kroge af bueskydningen.  
 

Formandsmøde i Bueskydning Danmark 
Søndag den 29. oktober, inviteres 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver klub til ”Formandsmøde” i Bueskydning 
Danmark. Formandsmødet er et nyt initiativ, som skal fremme kommunikationen begge veje og give os 
mulighed for at drøfte forbundets prioriteter med klubberne.  
På dette møde vil vi fx gerne diskutere forbundets økonomi med jer. Vi er på dette tidspunkt i gang med at 
udarbejde budgettet for 2018, og vi vil meget gerne have jeres input til, hvordan forbundets økonomi skal 
skrues sammen. Bestyrelsen vil også give en status på vores bredde og elitearbejde siden forbundsmødet. 
Der vil senere komme en indkaldelse til mødet, som vil blive afholdt i Odense, men noter gerne datoen 
allerede nu. 
 

Til slut vil vi ønske jer alle en fortsat god sommer og sige jer alle tak for det store arbejde, I alle yder for 
bueskydning. Det gælder alle - både skytter, trænere, bestyrelsesmedlemmer, engagerede forældre og ikke 
mindst dommere. Vi glæder os til at møde jer alle i den kommende tid til stævner og arrangementer rundt 
omkring i landet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Bueskydning Danmark  


