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Ændringer til dagsordenen
- Tages løbende
1. Tidligere møder
1.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder
- Intet at bemærke
1.2 Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
2. Orientering (ved formanden)
2.1 Orientering vedr. DIF / DOK
- RL oplyste, at vi er blevet kontaktet af Lars Lundov fra Idrætsfonden Danmark, der meget
gerne ser, at vi holder et eller andet stort internationalt stævne i 2009 – f.eks. finaleskydningen
for World Cuppen. RL har oplyst ham om, at såfremt vi påtager os det, skal alle udgifter
dækkes 100 % – DBSF vil gerne lægge arbejdskraften til – men ingen økonomi.

RL

2.2 Team Danmark
- Vores konsulent i TD er på orlov, så der er pt. intet nyt. Hvad, der evt. skulle være, vil blive
taget under Elite.
2.3 FITA
- RL refererede kort fra Kongressen i Leipzig, der bl.a. havde omhandlet den ”World Archery
Plan” som FITA i samarbejde med et internationalt sportsfirma har iværksat. Kort sagt går det
ud på, at firmaet skal lave en plan over bueskydningens udvikling over de næste 7 år – og de
har i den anledning lavet 7 mål med tilhørende undermål. Baggrunden for denne plan er bl.a.
at sørge for, at bueskydning forbliver som OL sportsgren – idet 80 % af FITA’s indtægter
stammer fra OL.
- Vi har derudover haft forhåndstilmeldt et hold til WC i Dover, England – men grundet vore 2
OL udtagelser har vi valgt i stedet at tage til For OL i Beijing. Dette afbud – eller måske rettere
– manglende endelige tilmelding - har udløst en del utilfredshed hos de engelske arrangører –
hvorfor vi har redegjort for vores disposition og bedt FITA træffe en endelig afgørelse.
2.4 EMAU
- Intet at bemærke
2.5 NBU
- Intet at bemærke
2.6 Andet
- Intet at bemærke
3. Målsætning og udvikling
3.1 Drøftelse af forbundets indsatsområder i det kommende år – Gælder alle udvalg
- Der var enighed om, at der skal sættes mere ind for at udbrede kendskabet til buesporten –
både lokalt og nationalt. Sporten skal markedsføres bedre. Spørgsmålet er blot – hvordan?
Kan DIF hjælpe os – via kurser i medieuddannelse? Skal vi indføre det som et punkt omkring
Helhedsrådgivningen? Derudover skal den interne kommunikation forbedres.

RL

- Endeligt var der enighed om, at Felten bør styrkes. Skal der satses mere på f.eks. 3D?
EH vil tage initiativ til at få gang i den tidligere nedsatte feltgruppe igen – evt. med nye
personer.
3.2 Tilbud fra Danage om håndholdt system
- Det er vigtigt, at systemet kan tale sammen med resultatformidlingsprogrammet, hvilket Erik
Kornbek og Jens Fudge sammen må sørge for. JL taler med Jacob Ruud, der har nøje
kendskab til Fita’s system og h ører om hans erfaringer med dette. Der var enighed om, at
systemet med 50 terminaler skal indkøbes.

EH

EH

4. Økonomi
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning
- SJ havde ifm sit afbud udsendt det foreløbige regnskab. Det ser fint ud – og der var ingen
bemærkninger.
4.2 Budget for resten af året
- RL opfordrede alle udvalgsformænd til at være opmærksomme på det. EH foreslog, at der
kom et selvstændigt punkt for felt.
5. Opfølgning på udvalgsarbejde
5.1 Eliteudvalg
Brev fra Henrik
- På baggrund af skrivelse fra HT redegjorde RL for
TD’s forlangende om delvis finansiering fra DBSF
planerne om en sådan sat i bero. Vi vil i stedet se,
undervise et par perioder.
- Vi er ved at lave en afklaringsanalyse af DBSF som
samarbejde med Team Danmark.

Udvalg/SJ

status på elitecentret. På baggrund af
af udgifter til udenlandsk træner, er
om vi kan få Kim fra Korea herop og
udviklingsforbund til brug for det videre

GP Tyrkiet
- BS oplyste om sine erfaringer som holdleder på sin første tur. Han efterlyste lidt flere
oplysninger om skytterne, så man bedre kunne coache dem. Der var dog enighed om, at man
som holdleder som udgangspunkt udelukkende skal koncentrere sig om praktiske ting – idet
man, specielt som ny holdleder, aldrig kan have kendskab nok om de enkelte skytter til at
kunne coache dem korrekt.
BS efterlyste endvidere, at skytterne rejser som ”gruppe” – idet man på den måde kan få deres
bagage vejet samlet – og derved måske undgå at skulle betale for så meget overvægt.
Landsholdstøj
- RL oplyste, at den endelige aftale ikke er på plads. SR vil tage sig af det, når hun kommer
tilbage fra ferie.

SR

Procedurer omkring udtagelser til internationale ungdomsturneringer
- Efter en del debat var der enighed om, at oplysninger om udtagelser etc. udelukkende
sendes til den enkelte skytte, der efterfølgende må informere klubformand og træner.
Derudover lægges informationerne på vores hjemmeside. I helt specifikke tilfælde kan
klubformænd også informeres.
EMAU – Holdskydning
- EMAU har udarbejdet en ny klubholdsturnering, der afvikles første gang til næste år i
Frankrig. Turneringen afvikles pt. udelukkende for recurveskytter. Hvert land kan sende 3
kvindehold og 3 herrehold. Da det er et rent klubanliggende bliver det helt for egen regning. Da
tilmelding skal ske gennem forbundet opfordres interesserede klubber til at henvende sig til
forbundskontoret, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, om holdet har et niveau, der kan
retfærdiggøre, at det tager af sted og repræsenterer dansk bueskydning. Bestyrelsen vil
endvidere stille det forbehold, at såfremt det hold, der vinder DM, skulle være interesseret i at
tage af sted, vil det have fortrinsret til en af pladserne. HJ udsender mail til klubberne herom.

HJ

5.2 Breddeudvalg
Kongskildebanen
- KL oplyste, at initiativgruppen ikke har fremsendt svar på vore tidligere henvendelser, hvori vi
bl.a. udbeder et decideret budget for istandsættelsen af banen. HJ rykker for svar.

HJ

MHN redegjorde herefter for Breddeudvalgets planer for 2007:
- Der vil blive 4 Trin 2 kurser – 2 på Sjælland (Jørgen Graff og Majbritt Degn), 1 på Fyn (Henny
Jeremiassen) og 1 i Jylland (David Hauge). Der vil komme annonce herom i Bueskydning i
september med angivelse af datoer. Jørgen Graff er ansvarlig for kursusmaterialet.

- Der vil blive afholdt et kursus for skytter ”Fysisk træning og Skadesforebyggelse” – Fysisk
træner på Elitecentret Jens Grundahl vil forestå det. MHN kontakter Henrik Toft, der skal
forestå den videre kontakt til Jens Grundahl.

MHN

- Der vil blive afholdt et DIF-kursus beregnet for bestyrelsesmedlemmer i klubberne ”Klubbens målsætning”
- Der arbejdes med at afholde skyttekurser i foråret 2008
- Der vil blive et nyt indendørs Åbent Hus arrangement – d. 30. september 2007
Nordiske Mesterskaber i Norge
KL refererede herefter for NM – Det havde været et udmærket stævne. Blandt deltagerne
havde der dog været enighed om, at maden og sikkerheden ved nogle af posterne ikke havde
været god nok. Når det skal afholdes i Danmark i 2008, at vi passe på med, at priserne
stemmer overens med indholdet.
Lejrskole i Nykøbing F
KL fortalte herefter kort om buelejren, der var gået godt – bortset fra vejret, som de havde
været lidt uheldige med. Der havde været 60 deltagere og voksne. Stor succes.
5.3 Lovudvalg
- Carsten Schultz-Nielsen har meddelt forfald som udvalgsformand gr. sygdom. Flemming
Skjoldborg fortsætter som konstitueret formand – og vi søger et nyt medlem til at vikariere indtil
Carsten er rask eller til næste forbundsmøde. Flemming Skjoldborg har de færdige lovforslag
liggende på hjemmeside. HJ tilskriver ham omkring adressen – hvorefter HJ vil udsende
adressen til alle klubber og bede interesserede læse korrektur på det inden det går i pressen.
Lovkomplekset vil blive udsendt snarest – desværre uden bylaws gr. CSN’s sygdom. Det nye
lovkompleks med bylaws vil blive udsendt snarest herefter.

RL/HJ

- Vi er blevet opmærksomme på, at der en gang har indsneget sig en fejl i lovkomplekset, idet
sidste linie i § 6.6.5.1 (Finale for Junior er 70/60 m (Længste afstand)) retteligt burde ligge som
sidste linie i § 6.6.4.1. Lovudvalget er gjort opmærksom herpå. Internationale resultater skudt
som kadet på denne afstand kan herefter anerkendes som dansk junior rekord – jf. afgørelse
på Forbundsmødet i 2007.
5.4 Dommerudvalg
- Intet at bemærke
5.5 Øvrige udvalg
Vores kontaktperson i DIF omkring Helhedsrådgivning har valgt at sige sin stilling op. Vi har
fået henvendelse fra DIF omkring ny – men intet hørt siden. HJ følger op på det.
6. Aktiviteter der forestås af DBSF
JL forespurgte til, hvorfor dommeruddannelsen ikke deles op i en ”almindelig”
dommeruddannelse og en decideret feltdommer uddannelse. RL svarede hertil, at det er et
bevidst valg, der blev truffet for nogle år siden – idet vi ikke ønsker at have forskellige
dommeruddannelser. Alle dommere skal kunne dømme i alle discipliner.
7. Øvrige
- Intet at bemærke

Næste bestyrelsesmøde er pt. ikke aftalt.

Referent:

Helle Jakobsen

HJ

