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Afstandsskydning 
Guide til afviklingen af et stævne i afstandsskydning 

Hvad går det ud på?  

Afstandsskydning gør i sin enkelthed op med de faste officielle World 

Archery afstande og klasser. Dette stævne foregår mere eller mindre 

som et almindeligt skivestævne, bare på andre afstande og er mindre 

formeldt. Frem for at være fastlåst i en klasse i forhold til køn, alder, 

buetype og niveau, kan man til afstandsskydning tilmelde sig den 

afstand man selv ønsker at skyde på.  

Skytterne vælger selv afstand og buetype og dyster med alle andre der har valgt det samme uanset alder, køn og 

klasse. På den måde kommer man forhåbentlig til at dyste mod flere der er det samme sted bueskydningsmæssigt 

som en selv. Ellers vil stævnet foregå på samme måde som almindelige skivestævner, men en smule mere 

uformelt da der ikke kan skydes rekorder og den gode konkurrence oplevelse er i fokus. 

Hvorfor skal klubben afvikle dette stævne?  

Klubben skal afvikle Afstandsskydning for at give flere mulighed for at få en god stævne oplevelse. Mange skytter 

kan være udfordret i at skyde de officielle afstande pga. de stadig er nye i bueskydning, er skadet, sent udviklet 

eller lignende. Dette stævne tilgodeser alle der har lyst til at konkurrere uanset niveau. 

Stævnet henvender sig til skytter på alle niveauer og buetekniske evner, fordi de selv eller i samarbejde med 

deres træner som de synes er mest passende i forhold til sit eget niveau og fysiske egenskaber.  

Denne stævneform er oplagt til nybegyndere, som ikke har teknikken og/eller styrken til at skyde et stævne på 

den officielle WA-afstand for sin klasse. Særligt på seniorside kan der gå meget lang tid fra man starter til 

bueskydning og til man har et teknisk og fysisk niveau til at kunne deltage i et skivestævne. Dette stævne giver 

mulighed for hurtigt at komme ud og konkurrere mod andre i bueskydning.   

Det kan også være et rigtig godt stævne for ungdomsskytter hvor der kan være meget stor forskel på den 

kropslige udvikling og udfordringer med at skulle rykke en afstand op. Med dette stævne kan man tage det lidt i 

etaper, samtidig med at det er muligt at rykke en afstand op før tid eller forblive på sin afstand lidt længere.   

Stævnet tilgodeser også skytter der har en skade eller et handicap og derfor er udfordret i forhold til de faste 

afstande. Det samme gør sig gældende for ældre skytter som ikke længere kan trække de samme pound i buen 

som tidligere i livet. De har alle mulighed for selv at vælge en afstand der er passende til deres fysiske niveau.  

Det er også muligt for skytter at deltage på deres officielle WA-afstand, hvor der vil være øget konkurrence med 

nogen man ikke plejer at konkurrere med f.eks. fra det modsatte køn eller en anden aldersgruppe.  

 

Som klub skal man have for øje at stævnedeltagelse øger fastholdelsen af medlemmer og det er derfor en rigtig 

god ide at tilbyde alle sine medlemmer stævnemuligheder i deres øjenhøjde.  

5 facts 
- Individuel  

- Alle buetype  

- Alle aldersgrupper  

- Udendørsstævne 

- Alle niveauer  
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Hvordan afvikler man stævnet?  

Et stævne i afstandsskydning afvikles mere eller mindre som et helt almindelig skivestævne i bueskydning. 

Den store forskel ligger i at man som skytte ikke er fast placeret i en klasse ud fra sin alder og køn, man skal 

derimod selv vælge hvilken afstand man ønsker at skyde på. I samarbejde med sin træner vælger man den 

afstand man synes er mest passende i forhold til sit eget niveau og fysiske egenskaber. 

Der skydes 8 x 6 pile = 48 pile i alt i en indledende runde, efterfuld af finaleskydning. Alt andet omkring stævnet 

foregår som til et almindelige skivestævne, læs mere her: https://bueskydningdanmark.dk/staevner/.  

Der kan ikke skydes rekorder til dette stævne, det kan derfor være 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 i 

stedet have fokus på en god konkurrenceoplevelse for alle deltagerne. Da det kan være første stævneoplevelse 

for mange.   

Klasseinddeling  

 Barbue Langbue Compoundbue Recurvebue 

10 meter 
✓ ✓ ✓ ✓ 

15 meter 
✓ ✓ ✓ ✓ 

20 meter 
✓ ✓ ✓ ✓ 

30 meter 
✓ ✓ ✓ ✓ 

40 meter 
✓ ✓ ✓ ✓ 

50 meter 
✓  ✓ ✓ 

60 meter   ✓ ✓ 

70 meter   ✓ ✓ 

 

Det giver i alt 27 forskellige klasser hvilket er væsentligt færre end til almindelige skivestævner, hvor der er 92 

forskellige klasser. Det skal være med til at give flere deltagere i hver klasse og dermed en øget konkurrence med 

ligeværdige skytter uanset alder og køn. Barbue, Langbue og Recurvebue skyder alle på 122 cm ansigter på alle 

afstande. Compound skyder på 80 cm ansigter på alle afstande.  

  

https://bueskydningdanmark.dk/staevner/
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Hjælpere  

Inden stævnet  

- Der skal bruges hjælpere til at sætte buebanen op med skiver, måtter, stativer og en skydelinje.  

Under stævnet  

- Der skal bruges et par skydeledere/dommere på skydelinjen til at holde styr på sikkerheden og hjælpe 

hvis der opstår problemer.  

Efter stævnet  

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

Banen  

 
En skitse over banen, som fremstår som til et almindeligt skivestævne, men skiverne er placeret på flere afstande.  
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Faciliteter  

Til dette stævne skal der bruges en almindelig skiveskydnings buebane. I de fleste tilfælde kan dette stævne 

afvikles på klubbens udendørsbane.  

Udstyr  

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

Udstyr klubben skal have styr på:  

- Skydemåtter  

- Skivesøm  

- Ansigter  

- Markering af skydelinje  

- Notering af point (Skydesedler eller elektronisk pointsystem)  

Pointsystem  

Der tælles point på samme måde som til et almindeligt skivestævne.  

Der skydes 8 x 6 pile = 48 pile i alt i en indledende runde. Efterfuld af finaleskydning hvor man mødes en mod en i 

en duel som til almindelige skivestævner. 

Klubben står for præmiere til de 3 bedste i hver klasse. Det kan være første stævneoplevelse for mange, så gør 

meget gerne lidt ud af præmieoverrækkelsen og tilbyd et diplom til alle.  

Materiale til rådighed  

Skydesedler  

Skabelon til indbydelse  

Skabelon til et diplom  

Gode råd 

- Der kan ikke skydes rekorder til dette stævne, det kan derfor være 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 i stedet have fokus på en god konkurrenceoplevelse for alle deltagerne.  

- 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  

Som klub kan man altid lave alle de variationer af et stævne man ønsker, det er blot en god ide at gøre 

opmærksom på det i sin indbydelse.  

I Afstandsskydning kunne nogle mulige variation f.eks. være stævnestrukturen, tilføjelse af holdskydning, 

afstandene, størrelse ansigter, antallet af pile. Det er kun fantasien der sætter grænser.  


