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      Kgs. Lyngby, februar 2023 

Hjörtur Gislason, Formand LBL 
Formandens beretning 2023 
 

Generelt: 
Til at begynde med vil jeg sige tak til alle dem som jeg har haft et godt samarbejde med i de 10 år som jeg 
har været formand for Lyngby Bueskyttelaug. Det har til tider været en travl tid med mange forskellige 
opgaver; hovedsagelig opbygning af lokaler både i kælder og udendørsbaner. Der har også været mange 
timer med træning af ungdom, opstilling og afholdelse af diverse stævner og aktiviteter. Jeg stopper nu 
som formand og overlader ansvaret til ny formand. 
 
Som altid vil jeg gerne sige alle medlemmer en stor tak for indsatsen i det forgangne år.  
Bestyrelsen har holdt 5 møder, og antallet af medlemmer ved årets udgang 2021 var 157 
Som det ser ud nu er der 124 medlemmer - der er således en tilbagegang i 2022. 
 

Bueskydning Antal 

Ungdom 51 

Ungsenior 6 

Seniorer 45 

Pensionist 16 

Æresmedlemmer 6 

 
 
Stor tak til dem der har lavet en ekstra indsats i dagligdagen: 
Som trænere: 
Henning, Hjörtur, Agnes, Morten, Bettina,  Zia og Bjørn 
 
Vores træner gennem rigtig mange år, Jørgen Philip, gik bort i december efter en mangeårig kamp mod 
kræft. Jørgen var træner og primus motor i LBL i over 30 år. Gennem sit lange engagement har Jørgen sat 
et stort aftryk på LBL som klub, og ikke mindst de mange skytter som han har gjort en stor forskel for. Ud 
over at træne børn- og ungdomsskytter deltog Jørgen aktivt i at opbygge et stærkt socialt sammenhold i 
klubben, og udførte mange aktiviteter såsom juleskydning, halloween, diverse jagt- og skivestævner. 
 
Materiale vedligehold: 
John Merland – Reparationer af 3D dyr og oprydning kælder 
Morten Fullerton – Skiver og baner 
Søren Kirkbak – Opbygning af 3D banen 
 
Afholdelse af arrangementer: 
Henning Clausen 
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Bestyrelse: 
Hjörtur:  Formand: Overordnet ansvar, Forbundet + Lokaler + Stævner 
Brian:  Næstformand/Sekretær: Udnævnt i forlængelse af generalforsamling 2022 
Nikolaj:  Kasserer: Økonomi 
Morten:  Sekreter: Hjemmeside (Fotos mm.) + Facebook 
Steffen:  Bestyrelsesmedlem: 3D og Felt 
Henning: Bestyrelsesmedlem: Træning og arrangementer 
Lars:  Bestyrelsesmedlem: 
??:  Ungdom (kommunikation mellem skytter og bestyrelse) 
Bjørn: Suppleant: Klubmodul 

 
På valg til kommende Generalforsamling er: 
Formand Hjörtur Gislason, genopstiller ikke,  
   Bestyrelsen indstiller Morten Fullerton 
Sekreter Morten Fullerton, Stiller op som formand 
   Bestyrelsen indstiller Bjørn Christoffersen 
Mening. Steffen Ebert, genopstiller ikke 
   Bestyrelsen indstiller Gudmund Thai Moltsen 
  Henning Clausen, genopstiller ikke 

- vakant 
   
1 suppleanter.  Bettina Hermann, stiller op 
2 suppleanter.  Vakant 
Revisor Bestyrelsen indstiller Eva Kartholm 
Ungdomsrepræsentant: Lukas Asvarischtsch er udnævnt af ungdom 
 
 

Organisatoriske emner: 

- I starten af året kunne medlemmerne igen træne normalt uden restriktioner på grund af Corona. 
- Ungdomstræning har været startet fra kl 16 og andre skytter har kunnet komme til fra kl 18. 
- Efter påske kunne vi starte op på udendørsbanen og genoptage normal træning. 
- I april kunne vi afholde den årlige Dyrehaverunde. Den var dog med ganske få skytter. Der var maget 

tydeligt at skytter har haft store udfordringer i at træne under nedlukningen.  
- Nordisk mesterskab blev holdt i Finland med få deltagende skytter fra LBL. 
- Efter sommerferien blev regional- og danmarksmesterskaberne afholdt.  
- Vores landsholdskytter har også deltaget i internationale stævner samt EM og VM. 
- LTK har arbejdet på at så græs og jævne vores udendørsbane og de har sørget for at slå græsset hver 

uge.  
- Stativer og skiver har været fast opstillet på banen. Overalt er der meget gode faciliteter på og ved vores 

udendørsbane. 
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Trænings emner: 
 
Senior skiveskytter 
Der er fortsat en hård kerne der møder op til træning på tirsdagsholdet. Hen over sommeren var der lige-
ledes en del skytter der trænede jagtskydning på udebanen. 
I forbindelse med skiftet til indendørsskydning møder seniorerne primært på mandag og onsdag for at 
træne skiveskydning. Der har været en fast kerne som stiller op til konkurrencer og der er udsigt til at den 
gruppe bliver større. 

Jagt og Felt 

Det lykkedes ikke at holde vores årlige muldvarpejagt for seniorer, men kun for ungdom. Vi måtte aflyse 
seniorerne på grund af få tilmeldinger. Dyrehaverunden kunne afholdes i april. Den faste kerne af 3D skytter 
har trænet både på udebanen og indenfor, som normalt. 

Sensommer og efterår blev der arbejdet videre med 3D banen på bagvolden. Der er bygget platforme og 
skydetårn for at buejægere kan træne under forhold, der ligner dem, de møder under jagt. Der udestår 
fortsat at blive sat et hegn op mod Gyrithe Lemches Vej (LTK kommune står for opgaven) 
Når vores 3D dyr i løbet af året blev såret så alvorligt, at der var fare for at de kunne afgå med "døden", 
stod vores egen doktor dyregod John klar til operation, hvilket han skal have stor tak for. 
 
Ungdom  
Ungdommen har kunnet træne efter normale forhold. Antallet af skytter har været stabilt, nogle er stoppet 
og andre kommet til som nye skytter. 
 
Igennem hele sommeren har alle kunne træne på udebanen. Vi har ikke formået at afholde vores ungdoms-
stævner i 2022 men vores skytter deltog i Nordisk-, Sjællands- og Danmarksmesterskaberne. Der var til 
gengæld ikke nogen der deltog i DM i 3D.  Mathias Fullerton havde et fantastisk godt år med sin skydning. 
Han deltog i mange stævner både indenrigs og i udlandet. Det resulterede i, at han er blandt de bedste på 
verdensranglisten for senior Compound. Stort tillykke til Mathias. 
 
Efter sommerferien begyndte Bettina at hjælpe Jørgen med træning af ungdom og er nu sammen med Zia 
fast træner. Endvidere afholdes der ligeledes stævnetræning om tirsdagen ved Bjørn. 
Der er afholdt bueskole for nye skytter i efteråret. Det var Agnes samt mange af vores eksisterende skytter 
det tog godt i mod de ny og hjalp dem i gang med skydningen. 
Morten Fullerton også hjulpet til med træning og trimning af buer på daglig basis.  
Jeg vil bruge lejligheden for at sige tak til alle dem der har hjulpet til med træning og teknisk assistance for 
ungdomsholdet. 
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Årets mestre  
  

Navn på udøver 
Mesterskab (titel) 

Mathias Fullerton Individuel U21 Compound indendørs europamester i Slovenien 

Mathias Fullerton Team U21 indendørs Compound europamester i Slovenien 

Mathias Fullerton Team U21 udendørs Compound europamester i UK 

Mathias Fullerton Mix Team Worldcup Guld i Columbia 

Johanne Jiang Dame mini Compound Danmarksmester 

Johanne Jiang Dame aspirant compound Danmarksmester 

Tarik Zyia Terkesli Herre Micro Compound Danmarksmester 

Cecilia Suhl Dame Micro recurve Danmarksmester 

Anna Vitoria Hagelund 12 m Compound Team Danmarksmester 

Sophie Kirkbak 12 m Compound Team Danmarksmester 

Lukas Fevre 12 m Compound Team Danmarksmester 

Birgit Petersen Master Langbue Danmarksmester 

Stefen Ebert 3D jagt, Master Instinktiv Danmarkamester 
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Rekordholdere:   
 

 

 

Skytte Klasse Disciplin Årstal 
Anton  Mix team   Compound Mixed Team Match (16 pile) - Ude 2015 
Bela Antal Mix team OL runde / 50m mixed Hold (2x72 pile) 2020 
Benedicte Gudbergsen Team Compound Tem Match 18m (24 pile) 2019 
Benedicte Gudbergsen Team  Compound Mixed Team Match (16 pile) ude 2019 
Birgit Petersen DMaL OL runde / 40m (72 pile) 2020 
Birgit Petersen DMaL 18m (60 Pile) 2020 
Carolina Jørgensen Mix team  Compound Mixed Team Match (16 pile)   2016 
Christoffer Berg Mix team Compound Mixed Team Match (16 pile) - Ude 2015 
Christoffer Berg HMnC  Compound Match Runde / 30m (15 pile) 2015 
Christoffer Berg Team  Compound Team Match 50m (24 pile) ude 2017 
Christoffer Berg Team  Compound Tem Match 18m (24 pile) 2019 
Christoffer Berg HAC Compound Runde 30m (72 pile) 2017 
Emil Sørensen HMnL  70m runde / 30m (72 pile) 2008 
Janni Elkjær Mix team OL runde / 50m mixed Hold (2x72 pile) 2020 
Kristoffer Sigsgaard HMB  12m (60 pile) 2005 
Line Ryssel DSL  OL-runde / 40m (72 pile) 2019 
Martin K Nielsen  Teame  Compound Team Match 50m (24 pile) ude 2017 
Mathias Fullerton Team Compound Team Match 50m (24 pile) ude 2017 
Mathias Fullerton Team  Compound Tem Match 18m (24 pile) 2019 
Mathias Fullerton Team  Compound Mixed Team Match (16 pile) ude 2019 
Mathias Fullerton HJC 18m (60 Pile) 2022 
Mathias Fullerton HJC Compound Match Runde (15 pile) 2022 
Mikkel Amholt Mix team  Compound Mixed Team Match (16 pile)   2016 
Pernille Æresø DAL  20m (36 pile 80 cm) 2005 
Pernille Æresø DAL  30m (36 pile 122 cm) 2006 
Sasha Hagen Andersen  DJC  Compound Match Runde / 25m (15 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DKC  Compound Match Runde / 25m (15 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DMnC  Compound Match Runde / 30m (72 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DMnC  Compound Match Runde / 30m (15 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DMnC  Compound Match Runde / 12m (15 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DMnC  12m (60 pile) 2014 
Sasha Hagen Andersen  DAC  Compound Runde / 30m (15 pile) 2015 
Sasha Hagen Andersen  Mix team  Compound Mixed Team Match (16 pile) - Ude 2015 
Sasha Hagen Andersen  DAC  Compound Match Runde / 12m (15 pile) 2016 
Sasha Hagen Andersen  DKC  Compound Match Runde / 18 m (15 pile) 2016 
Simon Mikkelsen HAC 30m (36 pile) 80 cm 2010 
Sophia Madigan DMnB  OL Runde / 30m (72 pile) 2015 
Thomas Hørlyck Ebdrup HJB  25m (60 pile) 2014 
Thomas Hørlyck Ebdrup HKB  25m (60 pile) 2014 


