
 
 
 
 

Dansk 
Bueskytteforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 
Tlf.: +45 43 26 27 28 
Fax: +45 43 26 27 29 
Hjemmeside: www.dbsf.dk 
E-mail: dbsf@dbsf.dk 

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. juni 2008  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 Steen Jørgensen (SJ)  
 Sanne Rahbek (SR) 
 Finn Larsen (FL)  
 Klaus Lykkebæk (KL)  
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 

Afbud: Bjarne Strandby (BS)  
 David Hauge (DH) 
 
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Er godkendt via e-mail  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Tages løbende  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 RL orienterede kort om de aktuelle forhold i DIF og fra årsmødet.  
2.2 Team Danmark  
 Intet at bemærke  
2.3 FITA  
 FITA arbejder videre med World Archery Plan.  
2.4 EMAU  
 RL orienterede kort om kongressen i Vittel, Frankrig, hvor han og KL deltog. På 

kongressen blev det nye stævneprogram præsenteret. Så snart vi har sat os 
ordentligt ind i det, vil det blive lagt til download på hjemmesiden. 

 

2.5 Andet  
 Intet at bemærke  
3 Målsætning og udvikling  
 Kraftcentre  

DH arbejder videre med det. Der vil snarest blive sat et møde op med Køge 
omkring deres fremsendte oplæg. 

 

 Breddekonsulent 
Der var enighed om, at der er et stort behov for en breddekonsulent. MHN arbejder 
videre med et oplæg i samarbejde med breddeudvalget. 

 
MHN 

 Opfølgning på terrænskydning 
MHN har talt med DH omkring det. De vil arrangere et møde d. 26. oktober – nok i 
Odense. Målrettede invitationer vil blive sendt ud, men alle vil være velkomne. MHN 
laver indlæg til Bueskydning 

 
 

MHN 

 Opfølgning på hjemmeside 
Intet nyt siden sidst 

 
RL 

 Merchandise – er det noget vi skal og evt. hvordan 
Der var enighed om, at vi skal forsøge det i et mindre omfang til at begynde med. 
MHN arbejder videre med oplæg. 

 
MHN 

 Brug af ordet ”jagt” i DBSF – Mail fra Torben Olsen, Herning 
Der var enighed om, at ordet bruges forkert. Der er tale om terrænskydning – og 
fremover vil betegnelserne være ”Felt-3D”, ”Felt-Skovrunden” og ”Felt-Arrowhead”. 
RL laver indlæg til Bueskydning, og HJ retter til på hjemmeside mm. 

 
 

RL/HJ 

 Håndholdt scoringssystem fra Danage 
RL har fra Erik Kornbek hørt, at der er problemer med produktionen i Kina. Der går 
derfor nogle måneder endnu, før man kan forvente levering. De når derfor ikke at 

 
 
 



blive klar. SJ supplerede ved at fortælle, at der nu er lavet opdeling af kasserne 
med resultatformidlingssystemet. Han vil sende mail ud til klubberne – og det vil 
blive lagt på nettet. 
Mix hold 
Der foreligger pt. intet nyt fra FITA omkring regelsæt for mix hold – i.e. 1 herre og 1 
kvinde med samme buetype skyder sammen. RL vil rette en officiel henvendelse til 
en klub, og bede dem afholde en mix hold kamp til et stævne. 
SR checker med FITA, om der er kommet regelsæt. 

 
SJ/HJ 

 
 
 

RL 
 

SR 
4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 SJ gennemgik regnskabet, som det pt. ser ud, og der blev redegjort for de konti, 

han stillede spørgsmål til. SJ understregede, at det er vigtigt, evt. egenbetaling 
omkring landsholdsrejser indkræves inden aktiviteten. 

 

4.2 Budget for resten af året  
 Orientering om afvigelser 

Intet at bemærke 
 

 Skal vi indføre elektroniske fakturaer? 
Efter en drøftelse var der enighed om, at det pt. ikke er aktuelt. 

 

 Køretakster 
Med tanke på de stigende benzinpriser hæves satsen pr. 01.07.2008 
ekstraordinært til 2,50 kr. pr. km. 

 

5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 Eliteudvalg 

Holdleder til VM i 3D bliver Klaus Lykkebæk. Der vil blive tilbudt deltagelse på 
egenfinansiering i et vist omgang. 
Compoundholdet har udtrykt ønske om, at der skal ske noget, der kan gøre dem 
bedre – idet de ikke selv er tilfredse med de resultater, de har opnået. På samlingen 
i september vil de lave en prioriteret ønskeliste, der så skal tages op med SR, RL, 
skytterepræsentanter m.fl.  Der var enighed om, at der - indenfor de økonomiske 
rammer - laves et setup, som skytterne så skal følge. 

 
SR 

 OL udtagelser 
RL oplyste, at TD og DBSF har indstillet Louise Laursen til deltagelse ved OL. 

 

 Ungdomstrænere 
SR vil tale med Mogens Lie omkring kursus for alle ungdomstrænere i trimning af 
en bue. Derudover arbejdes der på en efteruddannelse af alle trin-trænere. FL tager 
en snak med Jesper Lie omkring hans oplæg vedr. trimning af buer. 

 
SR 

 
FL 

 Ungsenior 
Der har været afholdt ungseniorsamling med Maj Britt Degn og David Hauge. 13 
deltagere. Flere vil blive afholdt i løbet af året. Aldersgrænsen udvides til 25. 

 

 Sponsorer 
Grundet mangel på sponsorer, bliver vi nødt til at købe alt landsholdstøj. Det nye tøj 
skal være på plads inden indendørs EM. 
Der arbejdes pt. med 2 forskellige løsninger – North Face og Helly Hansen. Vi 
håber, at der bl.a. kan være mulighed for, at klubberne også kan købe klubtøj.  

 
SR/RL 

5.2 Breddeudvalget  
 FL orienterede kort fra møde, der var afhold i breddeudvalget. De har gennemgået 

oplægget til det idékatalog, der blev udarbejdet til Forbundsmødet – Nogle ideer er 
meget spændende. De vil arbejde videre med dem og lave oplæg til bestyrelsen. 
DH vil lave oplæg til nyt trin 3 kursus. 
U foreslår en fast side på hjemmesiden – under Bredde – med aktiviteter. 
Jakob Ruud har været på kursus i DIF omkring brugen af video og DVD i træningen 
– herunder brug af gratis analyseprogram, der burde kunne downloades fra nettet. 
Udvalget arbejder videre med det. 

 
 

Bredde 
 
 
 

Bredde 

 Skyttekursus / Træneruddannelse 
Der vil blive afholdt trin 1 og 3 kurser i efteråret. Hvis en klub kan skaffe 6-8 
deltagere, vil der også kunne afholdes lokale trin 2 kurser. 
Klubben skal indstille personer til trin 3 kurset – der vil blive afholdt i Bellinge. 

 
 

Bredde 

 Kongskildebanen 
SJ oplyste, at der er underskrevet lejekontrakt til 2012. SJ har fået en mail fra 

 
 



Kongskildegruppen med spørgsmål, som han har besvaret. Han vil få Peder 
Gammelmark til at lave et indlæg til klubbladet. Samme indlæg vil også blive sendt 
ud til klubberne via mail. 

 
SJ 

 Diplomtræneruddannelse – vor andel af uddannelsen 
RL vil kontakte DIF 

 
RL 

5.3 Lovudvalget  
 De nye love er lagt ud til gennemgang på hjemmesiden  
5.4 Dommerudvalget  
 Nordisk dommermøde 

Det er blevet foreslået, at det store danske dommermøde i år skal have deltagelse 
af nordiske dommere. Det ville i den forbindelse være hensigtsmæssigt at lægge 
det i den weekend, hvor der i forvejen er Nordisk møde i Idrættens Hus – 
weekenden d. 21.-22. februar 2009. HJ checker for mulighed for værelser. 

 
 
 

KL/HJ 

 Dommeruddannelse 
Der er aftalt dommeruddannelse i Idrættens Hus i weekenden d. 7.-9. november 
2008.  

 

5.5 Andet  
 Stævne i Lejre 

RL svarer Lejre med genpart til Frederiksværk 
 

RL 
 Banegodkendelser – status 

SJ redegjorde for status. Mange mangler fortsat at få godkendt deres baner. 
 
 

 World Cup 2009 
Godkendelsen med brug af Nyhavn går fremad. DBSF skal skaffe 16 personer, der 
alle er flydende i engelsk og kender til København, der skal fungere som guider for 
skytterne fra torsdag til søndag. Alle skytter skal bo på Hotel Phoenix i nærheden af 
Nyhavn. 

 

 Danmarksmesterskaber herunder felt og 3D 
Invitationer er på vej. DM i felt i Esbjerg bliver desværre ikke til noget, hvorfor det 
skal slettes på stævnekalender etc. 

 
HJ 

 Infomedia – opfølgning 
Nu begynder der omsider at ske noget. Vi har fået henvendelse derfra – med 
opfordring til at fremsende diverse søgeord.  

 
HJ 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 SM inde for Ungdom i 2009 vil blive afholdt i Helsinge HJ 
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke  
6.3 Fyn  
 DH vil snarest indkalde til møde på Fyn DH 
7 Andre emner  
 Intet at bemærke  
8 Bordet rundt, eventuelt  
 SR oplyste, at Eliteudvalget arbejder med at få Larry Wise hertil i efteråret. Planen 

er at han skal undervise bruttolandsholdet i 2 dage – og derefter vil de afholde en 
åben 1-dags samling for bredden. 
DM Håndbogen er utidssvarende. SJ vil bede Karsten Weikop checke den igennem 
– både Indendørs og Udendørs. 
MHN gjorde opmærksom på, at vi skal gøre mere for langbuerne. RL svarede hertil, 
at det vil komme via helhedsrådgivningen – men at langbuerne også selv skal være 
aktive. 
Forbundsmødet i 2009 – Vi overvejer at lave det over 2 dage – med f.eks. div. 
Work-shops lørdag – og egentligt forbundsmøde søndag. HJ checker op med priser 
etc. for forskellige steder på Fyn. 
Arrowhead stævnet i juni i Nr. Snede – der er pt. 5 tilmeldte. Tilmeldingsfrist 
udsættes til mandag.  

 
SR 

 
SJ 

 
 
 
 
 

HJ 
 

HJ 

 
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 21. september kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
Referent: Helle Jakobsen 


