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Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Er godkendt via e-mail
F.U.
Ingen møder siden sidst – FU består af formand, viceformand samt
økonomiansvarlig.
RL
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Intet nyt
Team Danmark
RL orienterede kort om det nyligt afholdte arbejdsgruppemøde. Arbejdsgruppen
består af Allan Grønkjær, Ole Gammelgaard og Nicolaj Holmboe fra TD. Der er
udarbejdet budget og handlingsplan for elitearbejdet for det næste år – og dette
skal nu fremlægges for styregruppen, der består arbejdsgruppen plus Michael
RL
Andersen og Rolf Lind, på møde kommende fredag. Herefter indarbejdes
planerne i DBSF’s budget til godkendelse i bestyrelsen og TD’s bevilling sker
ved en formel godkendelse på et bestyrelsesmøde i TD senere på året.
FITA
RL orienterede om DBSF’s ansøgning om VM 2015. Der er i samarbejde med
Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark blevet udarbejdet en folder,
der ved WC finalen i Edinburgh blev uddelt til alle interesserede, samt sendt til
FITA’s council members. Der udarbejdes nu et endeligt bud, der indleveres til
FITA – og sendes til bestyrelsesmedlemmer i FITA. Ansøgningen vil blive
RL
behandlet på bestyrelsesmøde i FITA i Istanbul i november. Det vides pt. ikke,
hvilke lande der ud over Danmark har lagt billet ind på begivenheden.
EMAU
Nykøbing F har fået tildelt EM for ungdom i 2012. KLY kunne oplyse, at de
allerede nu har styr på hotel, mad og baner – ligesom de får stor opbakning og KLY
tilbud om hjælp fra de øvrige klubber omkring dem.
Andet
Nyt idrætssystem i stedet for DIF’s
DIF nedlægger med udgangen af 2011 Idrætssystemet, som sekretariatet
benytter til medlemsregistrering, herunder registrering af træneruddannelse,
kluboplysninger, abonnenter etc. Vi er blevet kontaktet af ClubPeople, der kan
levere en tilfredsstillende løsning. HJ og Karsten Weikop har haft møde med
dem – og de har fremsendt et tilbud. DIF har i mellemtiden vedtaget, at de vil
tildele de forbund, der pt. benytter Idrætssystemet en økonomisk kompensation
til brug ved etablering af nyt system.
HJ/KW
Der var enighed om, at vi arbejder videre med ClubPeople

Udpegning af teknisk delegat til DM’er – Medaljer ved DM’er og RM’er
For at undgå tvivl, skal det understreges, at det ved regionale mesterskaber er
den arrangerende klubs ansvar at få bestilt det korrekte antal medaljer. Ved
DM’er skal det afklares med den tekniske delegat. KLY vil fremover forestå, at
der til samtlige DM’er vil blive udpeget en TD.

KLY

Talent 2010 – RL redegjorde kort for korrespondancen og den tildelte advarsel
til deltagerne. Der var enighed om ikke at gøre mere ved sagen.

RL

Fyns Buemagerlaug har forespurgt om mulighed for optagelse, samt hvilke
kriterier der evt. stilles - Såfremt de i øvrigt opfylder disse, ser bestyrelsen dem
gerne som medlemmer.

3

Ansøgning om DM status for FBM 3D - Der søges om DIF medaljer iht. FITA’s
love – dvs. til bar-, lang- og compoundbuer
Målsætning og udvikling
JJ har efterlyst strategiplan / overordnede retningslinjer for, hvad de forskellige
udvalg står for. RL vil udsende tidligere udarbejdede strategiplan til bestyrelsen,
og punktet vil så blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
For at undgå misforståelser ved mailkorrespondance var der enighed om, at
man fremover i ”Til” feltet kun skriver de egentlige modtagere, dvs dem man
forventer svar eller handling fra – Såfremt mailen udelukkende sendes til
orientering til andre, skrives disse adresser i ”cc/” feltet.
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RL redegjorde herefter for de projekter, vi kan bruge tiden op til et eventuelt VM
2015 i Danmark til – f.eks. et udviklingsprojekt for nuværende og kommende
eliteskytter. Der skal søges særskilte sponsorater til f.eks. vores unge
compound hold. Klubberne skal inddrages fremskaffelse afi lokale sponsorater
og lokal promovering af sporten gennem de lokale eliteskytter .
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
I SJ’s fravær oplyste RL, at regnskab og budget pt. ser fornuftigt ud.
Budget for resten af året
Ser pt. fornuftigt ud. RL og SJ har i samarbejde med AG fra Elitecentret
udarbejdet et oplæg til en løsning, således at AG fremover – indenfor de
nuværende økonomiske rammer - kan ansættes på fuld tid.
Der var enighed om, at det kunne bevilges
Der har fra tid til anden været forespørgsler fra klubber om kredit/eftergivelse af
gæld. Bestyrelsen vil gerne understrege at forbundet ikke kan gå ind i et
system, hvor gæld eftergives eller udsættes på ubestemt tid og kun i meget
specielle tilfælde kan bevilge udvidet kredittid. Alle skal kunne regne med, at vi
alle deltager i de fælles udgifter efter den fordeling, der er vedtaget og
gældseftergivelse vil dels ændre på denne fordeling og vil dels også påvirke de
planlagte aktiviteter, hvis der ikke er dækning for dem.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
KLY oplyste, at selvom det har været et turbulent år, så har det budt på gode
resultater – inden for såvel compound som recurve.
Det er i enighed mellem sportschef og eliteudvalg besluttet, at der ikke er nogle
forhåndsudtagelser til internationale stævner. Al deltagelse vil ske efter
udtagelse!
For senior compound vil der lighed med tidligere være et matematisk
udtagelsessystem, mens øvrige udtagelser vil ske på baggrund af
iagttagelsesstævner og nogle fastlagte kriterier.
Eliteudvalget vil skriftligt redegøre for de kriterier, der indgår i udtagelsen. Der
vil indgå forskellige parametre herunder formkurve, mental psyke etc – og
selvfølgelig også resultater og placeringer.
Der blev kort orienteret om OL udtagelseskrav. Den eneste måde at få mere
end en med i hver kategori er via hold. Dette vil der blive taget hensyn til i
træningstilrettelæggelsen.
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Dietmar Trillius kommer hertil i starten af december og der arbejdes pt. på at få
stablet en træningssamling for Compound eliten på benene.
Breddeudvalget
HL redegjorde for status i Breddeudvalget:
Der har nu været afholdt de første storsamlinger for ungdommen (Kadet og
FITA Kadet) i vest – hvor 21 skytter deltog. Bo Steimann og HC Hovgaard
forestår selve træningen. Man vil forsøge at få samlingerne afholdt forskellige
steder på Fyn og Jylland. Såfremt nogle klubber har personer, de mener, bør
deltage, skal de rette henvendelse til breddeudvalgsformanden.
Der har været afholdt trin 1 kursus i Århus – og der arbejdes med planer om et
snarligt på Sjælland – Køge vil gerne lægge billet ind på at afholde et.
Der arbejdes på at få et trin 2 kursus et sted i landet i år.
LG vil gerne kigge på materialet til Trin 1 – og få Basic Skills ind i det. HJ
sender trin 1-3 materiale til LG og HL.
Der vil blive afholdt et foredrag for skytter, forældre og trænere i Aalborg d. 16.
oktober i forbindelse med Kims besøg. Indbydelse udsendes snarest.
Deltagerpris 150 kr.
Endeligt redegjorde HL for diverse ansøgninger om tilskud til aktiviteter fra
klubber – og for tildelte beløb.
Klubbesøg – Det går stille og roligt fremad. Nogle klubber reagerer ikke på
henvendelser – og man må formode, de ikke har interesse i det. Det blev
foreslået, at dommere i forbindelse med fremtidige banegodkendelser kunne
medbringe et kort skema, hvor der bliver spurgt til – og fulgt op på det tidligere
klubbesøg – og dér kan man så få at vide, om der er behov for yderligere
besøg.
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Der har været forespørgsler om alternative stævneformer – herunder cupturneringer. Der kigges på det.
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For at fastholde og rekruttere flere børn til sporten vil breddeudvalget som et
første punkt forsøge at få udfærdiget nogle tidssvarende brochurer – ligesom
det kan overveje at gå ind i en nærmere undersøgelse af muligheden for at få
en udviklingskonsulent i forbundet.
Lovudvalget
Lovene er nu ajourført – og udsendt til klubber m.fl.
Efter vi har indført FITA’s nye klasser, har der været problemer med afstande
for f.eks. FITA kadet’ (FITA 70m samt DBSF 70m)
Der var enighed om, at lovudvalget skal stille forslag om at DBSF’s afstande
rettes til, så de stemmer overens med FITA’s.
Dommerudvalget
JJ redegjorde for status på buebaners sikkerhedsgodkendelser. Det ser rigtigt
fint ud. Mangler kun svar fra meget få baner.
Såfremt Lolland og Præstø har baner, skal disse godkendes. KLY skal alligevel
have en snak med Lolland – og vil i den sammenhæng godkende en evt. bane.
JJ tager kontakt til Præstø.
Andet
Forbundsmøde 2011 – Vi kan ikke få plads på Scandic Kolding, så HJ vil se på
alternativer – prioriteret rækkefølge: Vingsted, Idrætsskolen Vejle, Kronprins
Frederik (Fredericia), Odder Parkhotel og Opus (Horsens).
MyBow – status for samarbejdet
MyBow har fået tilbud om sponsorat fra brillefirma – JJ udarbejder
sponsoraftale. (HJ sender JJ. tidligere udfærdigede til orientering)
Det drøftedes hvorvidt hvorledes man skulle forholde sig til indslag på
debatforum, der kunne tolkes som henvendelser til bestyrelsen.
Der var enighed om at indlæg på debatforum ikke kan betragtes som
henvendelse til bestyrelsen. Forslag, indlæg m.v. man ønsker svar på skal stiles
til sekretariatet. Dette for at sikre at alle har lige adgang til at rette henvendelse
til bestyrelsen med forslag, kommentarer o.lign., ligesom vi ikke kan forpligte
bestyrelsesmedlemmer til løbende at følge de debatfora der måtte opstå.. Dog
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vil JJ jævnligt checke siden – og herunder på bestyrelsens vegne påse, at der
ikke er indlæg med efter gængse regler upassende indhold.
Regionerne
Sjælland
LG opfordrede til, at der, for at udligne store forskelle i transportudgifter til/fra
bruttosamlinger for ungseniorer, indføres brugerbetaling for mad og refusion af
transportudgifter (laveste takst med DSB) frem for som nu – gratis mad og
egenbetaling for transport. KLY vil kigge på det.
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
Intet at bemærke
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
Intet at bemærke

KLY

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 21. november kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent:

Helle Jakobsen

