
Vi træner: 

 

Mandag 18.00–19.30   

Torsdag 18.00–19.30  

 
Klublokale 

 
Buesæsonen er opdelt i 2 dele, en indendørs sæson og en udendørs sæson. 

Fra slutningen af april til begyndelsen af september træner vi udendørs, resten af året 

trænes der indendørs. 

 

Om vinteren har vi vores eget lokale i kælderen i Humlehøj hallen, Sønderborg. 

 

Om sommeren har vi en lånt bane på Ingolf Nielsens vej, Sønderborg 

 

 

Bestyrelsen 

 
Mail: formand@s.bl.dk 

Formand: Hans Lassen, tlf. 24609476 

Kasserer: Lis Lassen 

Bestyrelsesmedlem Frands Andersen 

Bestyrelsesmedlem. Bjørn Ryborg  

Bestyrelsesmedlem Sanne Andersen 

Bestyrelsesmedlem Stina Hjortlund Hansen 

 

Indmeldelse 
 

Man kan gratis prøve om man har lyst til at gå til bueskydning. Første introaften er gratis. 

Ønsker man at blive medlem sker indmeldelse senest efter 3 træningsaftner 

Har man tidligere været medlem, gives kun 1 prøveaften. 

Indmeldelse foregår skriftligt til kasserer Lis Lassen, og kontingentet skal betales inden 

14 dage fra indmeldelse.  

 

Kontingent opkræves 2 gange årligt.  

1.april for sommerhalvåret og 1.oktober for vinterhalvåret 

Voksne 600,- pr. halvår  

Børn og unge under 18 år 475,-pr. halvår  

 

 

 

 

 

Velkommen til 
 

Sønderborg 

Bueskyttelaug 

 

 

 

 

 

 

 
Infopjece  

til nye skytter 

 

 

www.s-bl.dk  og  Facebook 
 

 

 

http://www.s-bl.dk/


Velkommen til Sønderborg Bueskyttelaug. 

 
Sønderborg Bueskyttelaug er stiftet 29 maj 1954                 

Klubben er medlem af Bueskydning Danmark.   

                                                                                  
Fælles arrangementer 

 

Da vi gerne vil have at forældrene deltager aktivt i deres børns idræt, afholdes der et til to 

familiearrangementer om året. Bl.a. juleskydning, hvor vi hygger med kaffe og laver små 

skydekonkurrencer 

Derudover vil vi meget gerne have at forældrene overværer træningen, eller jævnligt 

kommer og får en snak med træneren. 

 

Hvis man som forældre oplever ting, som man mener kunne forbedres er man meget 

velkommen til at give dette til kende. 

 

Påklædning 

 

Du skal have lukkede sko på både inde og ude af hensyn til sikkerheden. 

Det er en god ide at have tætsiddende tøj på overkroppen, så strengen ikke hænger fast. 

 

 
Udstyr 

 

Det er muligt at låne udstyr i klubben, både recurvebue og pile. 

Børn under 18 år betaler ikke for at låne udstyr. 

 

Voksne betaler 50,- pr. måned i leje efter det første halve år. Lejen betales bagud. 

 

Trænerne i klubben, hjælper meget gerne til, når I skal til at købe egen bue og udstyr. 

Spørg gerne om råd, før I køber brugt udstyr. 

Stævner 

 
I løbet af året er der ca. 10-12 stævner, som skytterne kan deltage i. Ved disse stævner 

deltager klubber fra hele landet. 

 

Hvornår en skytte skal deltage i stævner er svært at sige og bør aftales individuelt med 

træneren, som man tilmelder sig til på opslagene i klubben. 

Man skal ikke kvalificere sig til stævnerne, men tilmeldes ca. 3-4 uger før. 

Der afholdes stævner både indendørs og udendørs. 

 

Alle stævner finder sted i weekenden. De fleste stævner starter omkring kl.9-10 og slutter 

omkring kl. 17. Ved stævnerne kan man ofte selv medbringe mad og drikkevarer, der vil 

som regel også være mulighed for at købe mad og drikke. 

 

Hvis man er tilmeldt et stævne, hæfter man for deltagergebyret, selvom man bliver 

forhindret.  

 

Der betales for deltagelse ved tilmelding i klubben. 

 

Hold øje med opslagstavlen i klubben, der vil invitationer til stævner blive hængt op. 

 

Ved stævner er det nødvendigt at forældrene er med som hjælpere for deres børn. Hvis 

man ikke har mulighed for at køre, må man snakke med de øvrige i klubben om 

kørelejlighed. 

 

Sønderborg Bueskyttelaug afholder et udendørs stævne hvert år på Kr. Himmelfartsdag. 

 

                       


