Sommerskydning 2021
Bueskydning Danmark inviterer hermed til sommerskydning 2021.
I sommerskydning 2021, prøver vi noget nyt med sommerskydnings konceptet. Vi ønsker at ændre
sommerskydningen, således at konceptet tilgodeser flere skytter uanset niveau. Det gør vi blandt andet
pga. et meget lavt antal deltagere de seneste år. I 2020 deltog 13 skytter i 12 forskellige klasser.
Sommerskydningen vil mere eller mindre foregå som den almindelige sommer- og vinterskydning, bare på
andre afstande og med færre klasser. Frem for at være fastlåst i en klasse i forhold til køn, alder, buetype
og niveau, kan man til sommerskydning 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 til at dyste mod flere der er det samme sted
bueskydningsmæssigt som en selv.
Hvorfor skal man som klub deltage i sommerskydningen 2021?
Klubben skal deltage i sommerskydningen for at skabe et hyggeligt konkurrenceelement hjemme i klubben.
Her under Corona vil der angiveligt komme færre stævner end normalt og der vil muligvis være mere
tilbageholdenhed for at deltage fra skytterne. Sommerskydningen er et godt alternativ til at få skabt noget
konkurrenceskydning på tværs af landet.
Mange skytter kan være udfordret i at skyde de officielle afstande pga. de lige har skiftet aldersklasse, de
stadig er nye i bueskydning, er skadet, sent udviklet eller lignende. Sommerskydningen tilgodeser alle der
har lyst til at konkurrere uanset niveau.
Sommerskydning henvender sig til skytter på alle niveauer og buetekniske evner, fordi de selv eller i
samarbejde med deres træner kan vælge den afstand som de synes er mest passende i forhold til deres
eget niveau og fysiske egenskaber.
Skytter der bliver tilgodeset i sommerskydningen:
•

Nybegyndere, som ikke har teknikken og/eller styrken til at skyde et stævne på den officielle WAafstand 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 skivestævner.
Sommerskydningen giver mulighed for hurtigt at prøve kræfter med konkurrence bueskydning i et
trygt miljø hjemme i klubben.

•

Ungdomsskytter hvor der kan være meget stor forskel på den kropslige udvikling og udfordringer
med at skulle rykke en afstand op. Med sommerskydningen 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.

•

Skytter der er skadet eller har et handicap og derfor er udfordret i forhold til de faste afstande. De
har mulighed for selv at vælge en afstand der er passende til deres fysiske niveau.

•

Ældre skytter som ikke længere kan trække de samme pound i buen som tidligere i livet.

•

Skytter der ønsker 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 og tidligt efter deres
start i sporten. Sommerskydningen skulle gerne give alle medlemmer mulighed for at deltage.

Man kan tilmelde sig følgende klasser:
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Compoundbue

Recurvebue
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✓
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✓

✓

Det giver i alt 27 forskellige klasser hvilket er væsentligt færre end til tidligere års sommerskydning, hvor
der har været 108 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.
Praktisk information
•

Sommerskydningen indeholder 4 indledende runder, hvor de 3 bedste er tællende. Der skal
indberettes 3 resultater pr. skytte for at kunne betragtes som fuldført.

•

En runde i sommerskydningen indeholder i alt 36 pile.

•

Der skydes udendørs.

•

Barbue, Langbue og Recurvebue skyder alle på 122 cm ansigter på alle afstande. Compound skyder
på 80 cm ansigter på alle afstande.

•

Hver runde varer en uge fra mandag til søndag. Det giver klubber mulighed for at skyde
sommerskydningen på en træningsaften, men der er også mulighed for at lave et klubarrangement
i weekenden evt. invitere naboklubben på besøg.

•

Efter de indledende runder vil de 4 bedste skytter i hver klasse gå videre til finaleskydningen, som
vil foregå som en head to head konkurrence med semifinaler og finaler.

•

En skytte må gerne tilmelde sig to forskellige klasser hvis det ønskes.

•

Der afvikles ikke holdskydning

Tilmelding
Tilmeldingen til sommerskydningen sker klubvis på www.sommerskydning.dk. Alle klubber under
Bueskydning Danmark har modtaget brugernavn og kodeord da de meldte sig ind i forbundet (samme login
som til vinterskydning). På siden har klubben mulighed for at tilmelde alle de skytter de ønsker.
Det koster 50,- pr. skytte at deltage i sommerskydningen.

Sidste tilmelding er søndag den 9. maj og herefter er tilmeldingen bindende. Det er ikke længere muligt at
tilmelde sig, foretage ændring eller melde sig fra.
Opkrævning af deltagergebyr, uddeling af præmier og finaleskydning vil kun træde i kræft ved deltagelse af
minimum 80 skytter. Der vil komme mere information direkte ud til de deltagende klubber, omkring
finaleskydningen hvis det bliver aktuelt.
Indberetning af resultater
Indberetningen af resultater til sommerskydningen sker ligeledes klubvis på www.sommerskydning.dk. I
skal være obs. på at dette er den eneste måde at indberette resultater på og det skal gøres ugentligt inden
deadline udløber for perioden.
I dette års sommerskydning vil der blive gjort ekstra ud af kommunikationen omkring stillingen og
afviklingen af sommerskydning 2021, vi håber, derfor meget I vil deltage aktivt i den del, ved at dele billeder
og oplevelser med os. På Bueskydning Danmarks Facebookside kan man finde en gruppe der hedder
”Sommerskydning”. Det vil være vores fællesskabsplatform, hvor det er muligt at dele billeder og
oplevelser fra sommerskydning. Her vil der også komme information løbende. I må også meget gerne tagge
Bueskydning Danmark i klubbens og jeres skytters opslag på Facebook og Instagram.
Der skydes i følgende perioder, alle gående fra mandag til søndag:
Runde
Periode

Seneste indberetning

1

26/04 – 02/05

3. maj 2021

2

10/05 – 16/05

17. maj 2021

3

24/05 - 30/05

31. maj 2021

4

07/06 - 13/06

14. juni 2021

Finaleskydning

23/08 – 5/09

Sommerskydningen er korrespondance skydning og det forventes at alle deltagere handler efter fairplay
princippet og i samarbejde med sin klub overholder reglerne for skydningen, så vi får en fair og god
konkurrence. Når klubben indberetter resultaterne, bekræfter de samtidig at skydningen er gennemført i
overensstemmelse med reglerne, på en god og fair måde.
Dette års sommerskydning følger ikke Bueskydning Danmarks lovkompleks. Bueskydning Danmarks
bestyrelse har givet dispensation til at der prøves noget nyt i 2021 og at der på baggrund af erfaringer
herfra vil blive udarbejdet et lovforslag til afstemning på forbundsmøde i 2022. Alle deltagende klubber vil
derfor modtage et evalueringsskema i efteråret efter dette års sommerskydning er afsluttet.
Vi håber at rigtig mange klubber og skytter vil bakke op om det nye koncept og deltage i dette års
sommerskydning, så vi kan gøre os nogle erfaringer til kommende års sommerskydning.
Med venlig hilsen
Bueskydning Danmark

