
 

 

 

 

 

 

 

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 

Tlf.: +45 43 26 27 28 
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk 

E-mail: info@bueskydningdanmark.dk 

 

 

 

3D Holdskydning  
Guide til afviklingen af et 3D Holdskydnings Stævne 

 

Hvad går det ud på?  

3D holdskydning er et stævne, hvor 3D bueskydning bliver til en 

holddisciplin.  

Skytterne går sammen i hold bestående af 3 skytter fra samme klub, 

med samme buetype. Regler for bane, udstyr, point o. Lign. er ligesom i 

den individuelle 3D disciplin, men i holdskydning er det tilladt at hjælpe 

sine holdkammerater med f.eks. afstandsbedømmelse, skygge for solen, læ for vinden og bakke hinanden op i 

svære situationer.  

To hold går banen igennem sammen og hver skytte har én pil pr. dyr. Summen af holdets tre pile er holdets score 

på det pågældende dyr og det gælder om i fællesskab at være det hold der skaffer flest point når alle dyr er skudt. 

 

Hvorfor skal klubben afvikle dette stævne?  

Som klub skal man afvikle dette stævne for at styrke fællesskabet og holdfølelsen, samtidig med man udfordrer 

skytterne og skaber spænding på en ny måde. Evt. dagen efter et individuelt 3D stævne.  

Det kan samtidig tiltrække flere og nye skytter som bliver bidt af holdfølelsen og en tryg start ved at gå sammen 

med nogle klubkammerater som kan hjælpe og støtte undervejs i stævnet. 

 

Hvordan afvikler man stævnet?  

Et stævne i 3D holdskydning afvikles mere eller mindre som et helt almindelig 3D stævne i bueskydning. Den store 

forskel ligger i at det er en holdkonkurrence. Et hold består af 3 skytter fra samme klub, med samme buetype. Køn 

og alder spiller ingen rolle i holddannelsen. Holdene oplyses ved tilmeldingen til stævnet og klubben styrer selv 

hvem der er på hold sammen. En klub må gerne stille flere hold i samme klasse, men en skytte må kun deltage på 

et hold i løbet af et stævne.  

 

Holdene har mulighed for at tilmelde sig i følgende klasser og 

skyde på de angivet afstande. Alle skytter på et hold skal skyde 

med samme buetype og derved skyde fra samme pind.  

 

5 facts 
- Holddisciplin   

- Alle buetyper  

- Alle aldersgrupper  

- Udendørs  

- 3D stævne  

Skydeklasser  Afstand 

Compound  Rød pind 

Barbue og Instinktiv  Blå pind 

Langbue Blå pind 



Side 2 

 

Holdene sendes afsted to og to, så en patrulje består af 6 skytter i alt. I det udstræk det er muligt, går hold fra 

samme skydeklasse sammen.  

Er der tilmeldt et ulige antal hold til stævnet vil den sidste patrulje bestå af tre hold og derved 9 skytter.  

 

Hvert hold har 3 pile pr. dyr, det vil sig 1 pil pr. skytte pr. dyr. Holdet har til sammen 2 minutter til at få skudt de 

tre pile. Én skytte skyder ad gangen og et hold skyder alle sine pile, inden det bliver næste holds tur. Holdene 

skiftes til at skyde først og styrer selv rækkefølgen på sine tre skytter.  

 

Det er tilladt at hjælpe hinanden indbyrdes på holdet. Alle skytter på holdet skal skyde en pil pr. dyr, men udover 

det, er det tilladt at hjælpe så meget som muligt. Det kunne f.eks. være hjælp til afstandsbedømmelse, skygge for 

solen, læ for vinden, heppe/bakke op og støtte i svære situationer. Det kunne også være at hjælpe en 

holdkammerat igennem sit først 3D stævne på en god og tryg måde. Sikkerhedsreglerne skal selvfølgelig 

overholdes og man må ikke røre ved skytten, men ellers er der fri mulighed for at hjælpe.  

 

Yderligere regler f.eks. omkring afvikling, udstyr osv. følger reglerne for individuel 3D skydning. Fokus i stævnet 

ligger på hygge og holdfølelse, det er derfor en god ide at have en lidt mere afslappet tilgang til reglerne. 

Sikkerheden skal selvfølgelig overholdes, men andre regler kan der ses lidt mere let på og hjælp i stedet hinanden 

med at forstå reglerne på en afslappet måde. Det kan være første 3D stævneoplevelse for mange, fordi de bliver 

overtalt af holdkammeraterne til at deltage, så de kan stille hold.   

Hjælpere  

Inden stævnet  

- Der skal bruges hjælpere til at klargøre banen til stævnet eller sætte den op, hvis den ikke står 

permanent.  

- Der skal laves afspærring for uvedkommende hvis det er relevant.  

Under stævnet  

- Der skal bruges et par hjælpere til at have det overordnet overblik over stævnet, sende holdene afsted, 

styr på stillingen osv.  

- Hvis nødvendigt skal der bruges vagter ved afspærring af uvedkommende, hvis banen ligger i et område 

hvor der plejer at færdes mange mennesker. Primært relevant for midlertidige baner.  

Efter stævnet  

- Efter stævnet skal der bruges hjælpere til at pakke sammen og rydde op efter stævnet. 

- Er det en midlertidig bane, skal der bruges hjælpere til at pille banen ned.  
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Banen  

 
En forsimplet skitse af en 3D buebane.  

Faciliteter  

Til dette stævne skal der bruges en 3D buebane. I de fleste tilfælde kan dette stævne afvikles på klubbens 3D 

bane, hvis dette haves. Ellers kan stævnet afholdes på en midlertidig bane evt. dagen efter et individuelt 3D 

stævne.  

Udstyr  

Skytterne skal selv medbringe buer, pile og alt andet de skal bruge til 3D skydningen. 

Klubben skal ikke bruge noget ekstra udstyr i forhold til et almindeligt 3D stævne. Det kan f.eks. være:   
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- 3D dyr   

- Røde og blå markerings pinde 

- Opvarmningsskiver  

- Notering af point (Skydesedler eller elektronisk pointsystem) 

Pointsystem  

Det gælder om at være det hold med flest point når banen er gået igennem og der er skudt mod alle dyrene. 

Hvert hold har 3 pile pr. dyr, dvs. en pil pr. skytte pr. dyr. Summen af de tre pile er holdes score på det 

pågældende dyr.  

Der tælles point på samme måde som til individuel 3D skydning.  

- 11 point - Indenfor den lille cirkel inde i centerringen (Hvis ringen ikke findes på målet, så kan der ikke 

scores 11) 

- 10 points - For området indenfor centerringen  

- 8 points - For området indenfor hjerte/lungeringen, men udenfor centerringen 

- 5 points - For resten af målet. 

Vinderne er det hold der samlet set har scoret flere på hele banen i den pågældende buetype.  

Materiale til rådighed  

Skydesedler  

Skabelon til indbydelse  

Skabelon til et diplom  

Gode råd  

- Lav en børne/ungdomsklasse, for alle skytter under X år.  

o Lad holdene i denne klasse gå sammen, evt. sammen med 1-2 forældre som har styr på 3D 

skydning. Det er sjovere for ungdomsskytterne at gå med andre børn og unge end med en gruppe 

voksne. (Evt. noget man kan overveje til andre 3D stævner).  

o Lad børnene og de unge skyde fra den pind de plejer at skyde fra. På børn og ungdomshold 

behøver alle skytter fra samme hold ikke at skyde fra samme pind.  

- Informere Bueskydning Danmarks Udviklingskonsulent når I afvikler et anderledes stævne, hun vil meget 

gerne være med til at sprede budskabet, komme med sparring, gode ideer og muligvis kigge forbi.  

Mulige variationer af stævnet  

Klubben er velkommen til at ændre i stævnet så det passer bedre til klubbens faciliteter, udstyr, målgruppe. Det 

kunne fx være at ændre i antallet af dyr eller tilføje en recurve eller buejæger klasse, hvor recurve klassen skyder 

fra rød pind og buejægerne skyder fra blå pind. Det er vigtigt ikke at have for mange forskellige klasser, så 

konkurrencen bliver spredt for mange. 


