
BUESKYDNING

MAN KAN BÅDE SKYDE INDIVIDUELT OG I HOLD. 
SOM NOGET NYT TIL OL2020 INDFØRES EN OL-
KONKURRENCE I MIX, MED ÉN HERRE OG ÉN DAME.

Regelsæt for sporten er kønsneutralt, men på 
verdensplan konkurrer man mod det samme køn

Samme regelsæt for kvinder og mænd, og 
samme udstyr. Der er INGEN forskel på 

rammerne i idrætten. Alligevel konkurrerer 
man ikke mod hinanden, med mindre man 

skyder mix-hold, hverken til breddestævner i 
Danmark, eller ved international konkurrence. 

Derfor anvendes udtrykket ”en skytte” også 
i alle regelsæt, da der ikke skelnes til køn.

SPORTEN ER KØNSADSKILT

Eneste umiddelbare forskel er den fysiske styrke hos mænd og kvinder. Det kommer dog kun 
til udtryk, når vi snakker skytter i verdenseliten. Her vil den fysiske forskel give et roligere sigte 
og derved muligheden for en større træfsikkerhed. Det er ikke en faktor, som gør sig gældende 
i den almene hjemlige elite, eller hos bredden for den sags skyld.

Den danske rekord på en 
klassisk OL runde (72 pile fra 70 meter) 

er 666 point ud af 720 mulige. 
Rekorden deles af Dennis Bager og Carina 
Christiansen, som begge har skudt dette 

til et officielt stævne.  

SELV OM DER IKKE 
ER FORSKEL PÅ 

REGLER OG UDSTYR, 
KONKURRERER 

KVINDER OG MÆND 
IKKE IMOD HINANDEN. 

I Bueskydning findes der stort set ingen forskel på, om du er pige eller dreng, når du skyder med bue. 
Alle regler er ens. Man skyder på samme afstand og bruger det samme udstyr. 
Man kan argumentere for, at mænd har en lille fordel i fysik, når en tung bue skal trækkes op, 
og derved kan opnå et mere roligt og stabilt optræk over en længere periode, altså over et stævne, 
hvor man skyder mange pile. Men det er ikke i en målstok, som gør, at drenge og piger ikke 
naturligt ville kunne konkurrere mod hinanden på helt lige vilkår.
Piger bruger ofte et brystværn for at beskytte brysterne imod slag fra strengen. Det er selvfølgelig 
ikke en nødvendighed for drenge.

423 PIGER I ALDEREN 0 – 18 ÅR 

889 DRENGE I ALDEREN 0 – 18 ÅR 

KUN 25% AF ALLE 
BUESKYTTER I DANMARK 

ER KVINDER. 

MÆND OG KVINDER ER 
LIGELIGT REPRÆSENTERET 

VED OL. 

DANSK ELITE
I bueskydning stiller man op efter hvilken buetype, man skyder med. De 2 store 
buetyper er Recurveubuen (den olympiske bue) og Compoundbuen, som er en 
moderne jagtbue, som nu bruges i konkurrence. Buetyperne konkurrerer ikke imod 
hinanden på eliteplan, da der er stor forskel på, hvordan man skyder med buen. 
Danmarks pt. bedste bueskytter indenfor recurve, er kvinder. Hvis vi afholdte 
Danmarksmesterskab på tværs af køn, ville det blive en kvindelig vinder. Danmark 
har en kvindelig verdensmester fra 2013 i recurvebuen.
Danmarks pt. bedste bueskytter indenfor compound er mænd. Hvis vi afholdte 
Danmarksmesterskab på tværs af køn, ville det blive en mandlig vinder. Danmark 
har en mandlig verdensmester fra 2016 i compoundbuen.  
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På denne plakat findes et væld af idrætsfaglig viden omkring 
roning. Denne viden kan eleverne med fordel forsøge at place-
re og anvende i forhold til Køn-plaka tens forskellige områder.
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