Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2011
Til stede:

Afbud:

Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Lillian Gammelmark (LG)
Jan Jager (JJ)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Bjarne Strandby (BS)
Allan Grønkjær (AG)

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
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Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Er godkendt via e-mail
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
RL orienterede om, at der har været afholdt Årsmøde i DIF. Der havde intet
være på programmet, der har væsentlig betydning for DBSF.
Team Danmark
Der er blevet udarbejdet en ny medieaftale mellem idrættens organisationer og
DR og TV2. Denne indebærer bl.a., at der 2 gange årligt skal indleveres
oplysninger til Idrættens Medieudvalg om, hvilke aktiviteter i Forbunds regi, man
ønsker at streame på nettet. Såfremt OnSport så ikke ønsker at benytte sig af
deres fortrinsret, ligger det forbundet frit at benytte sig af det. Dette vil snarest
blive indført i kommende DM kontrakter og i Arrangørhåndbogen.
FITA
Der er for nuværende intet nyt omkring VM 2015. Der skal afholdes det første
møde i styregruppen i den kommende uge. DBSF er blevet bedt om at
udfærdige en præsentation, der kan fremlægges på den kommende kongres i
FITA.
EMAU
Der er for nuværende intet nyt omkring EM for Ungdom 2012.
Andet
Et par klubber er lukket i den sidste tid – ligesom enkelte nu er nede på under
de 5 medlemmer, der skal være jf. vore love. HJ udfærdiger skrivelse til de
sidstnævnte og gør opmærksom på, at såfremt det også vil være tilfældet til
næste år, ser DBSF sig desværre nødsaget til at betragte klubberne som
nedlagt.
DBSF fylder 70 år d. 24. maj 2011. Der er ikke økonomi til at afholde et
jubilæumsarrangement i denne anledning, idet bestyrelsen skønner det for
vigtigere at bruge midlerne andre steder.
Specialforbundenes servicecenter – fælles sekretariat – DBSF har sagt nej til
dette.
Status på Elitekurs: Elitekurs har i en periode holdt lav profil. Men DIF har nu
taget talentudvikling på dagsordenen, og RL betragter det som Elitekurs’s
fortjeneste. Der skal nu sættes sportsgrene på disse, og RL kan derfor forestille
sig, at Elitekurs vil komme på banen igen.
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Målsætning og udvikling
DBSF er i færd med at udarbejde et nyt 5-års projekt, der denne gang skal tage
udgangspunkt i bredden. Der er ingen tvivl om, at det overordnede mål bør
være ”Flere medlemmer”. Så vil andre vigtige punkter automatisk følge efter:
mere kvalitet i træningen, bedre træningsvilkår etc. En vigtig brik i dette vil være
en udviklingskonsulent, idet en sådan vil kunne hjælpe klubberne med netop
dette.
HL, SHJ og LG vil sætte sig sammen og udfærdige et oplæg til hvordan vi kan HL/LG/SHJ
komme videre. Det skal være færdigt til næste bestyrelsesmøde – hvorefter det
så vil blive sat i gang i efteråret.
Karsten
Der var i øvrigt enighed om, at der skal arbejdes videre med at få oprettet en
Weikop
database over de stævneaktive, der kan bruges til stævneaktiviteter – herunder
samarbejde med resultatformidlingsystemet, således at der lettere kan trækkes kontaktes
rekorder, top 10 lister etc.
Kassereren
Perioderegnskab/budgetopfølgning
Intet at bemærke – SJ har udsendt bemærkninger på mail
Budget for resten af året
Intet at bemærke – SJ har udsendt bemærkninger på mail
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteudvalget
RL indledte med at fortælle, at Elitearbejdet høster stor ros fra TD, både for setup, håndtering af alt etc.
KLY oplyste, at der har været en klage over baneopsætningen ved et 3D
iagttagelsesstævne. Der var enighed om, at det ved 3D stævner kan være
svært at udlægge baner, og at nogle altid vil være sværere end andre, det er
bl.a. derfor der heller ikke kan skydes rekorder og mærker til 3D stævner. Det
KLY
blev aftalt, at det overfor arrangører til udtagelsesstævner skal understreges, at
regler for baneudlægning skal overholdes.
Efter FITA har indført den nye bueklasse Instinktiv Bue var der enighed om, at
KLY
der skal findes penge i budgettet, så der kan sendes en Instinktiv Bueskytte af
sted til VM 3D.
SHJ
Eliteudvalget vil udtage hold til NUM i denne weekend. Holdene vil fremgå af
hjemmesiden. SHJ vil repræsentere DBSF ved NUM.
JJ er samarbejde med AG og Jesper Bech Sørensen (ekstern konsulent) i færd
JJ/AG
med at udarbejde et nyt sponsorfundament. Udkast til dette blev gennemgået –
og der er stor ros til sponsorgruppen for deres arbejde. De fortsætter med det.
Breddeudvalget
HL oplyste, at han snarest vil indkalde til det første møde med det nye
HL
breddeudvalg. Det vil temmelig sikkert blive afholdt i sekretariatet i Brøndby. HL
vil spørge det nye medlem HC. Rossau om han vil stå for udvikling af ”basic
skills” for instinktiv, bar- og langbuer.
LG oplyste, at der for nuværende intet nyt er om klubbesøg.
Træneruddannelse – HL oplyste, at trin 1 og 2 materialet bliver revideret i løbet
af efteråret. Det er for nuværende mest m.h.p. recurve. Der skal straks herefter
HL
udfærdiges træningsmateriale til Compound (af nogle kompetente personer, der
kan tage udgangspunkt i recurve materialet og videreudvikle det til compound)
– og på sigt til bar- og langbue (non-sight archers).
JJ
Der var spørgsmål til sammentællingen af point på de ranglister, der bliver brugt
på MyBow. JJ vil tage kontakt dertil.
Lovudvalget
Lovændringer fra Forbundsmødet – FS oplyste, at han snart er færdig med sin
første korrektur, som han vil lægge ud til gennemgang på sin egen hjemmeside,
FS
med en frist for hvornår rettelser skal være inde. Herefter vil det blive lagt til
print – og sendt ud til dommere og klubber.
Rekordlisten – Der var, som ved Forbundsmødet, enighed om, at rekordlisten
bør vise de altid bedste resultater for klassen. Den vil derfor blive rettet til – og
lagt på nettet hurtigst muligt, med opfordring til at personer, der mener de har
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en rekord, der ikke fremgår af listen, kan indsende oplysning herom til
Sekretariatet. Rekorder, der i den anledning vil blive overrulet, vil ikke blive
trukket tilbage, ligesom der ikke vil blive udstedt beviser for ”gamle” rekorder.
Skydemærker til nye 50m compound runde – Der var enighed om, at vi
fortsætter med de samme pointtal som tidligere, idet der nu skydes på kortere
afstand – men til gengæld også på mindre ansigt.
Som følge af en større ændring af reglerne ved 3D, bl.a. med nedlæggelse af 3
farvede pinde er det nødvendigt at præcisere, hvordan der dannes hold til DM i
3D. KLY laver et oplæg, der sættes på hjemmesiden.
Dommerudvalget
Dommerkursus – FS udfærdiger skrivelse, der lægges på hjemmesiden.
Andet
DM for ungdom/Senior – hvem deltager hvor? I forlængelse af debat ved
Forbundsmødet har Århus og Aalborg sendt mail og foreslået en måde at
afvikle det på. Der gives dispensation for, at de kan aftale det indbyrdes. Der
var enighed om, at der ikke vil blive flyttet rundt på datoer, da det er for sent i
forhold til deltagernes ferieplanlægning. FS vil svare Århus og Aalborg på deres
øvrige spørgsmål i mails.
Der skal lave en arbejdsgruppe, der skal forestå et oplæg til, hvordan DM
fremover skal afholdes. KLY tilbød at være tovholder for denne, og vil sende et
oplæg ud til alle klubber.
Der har været forespørgsel på, hvorvidt DBSF har brug for en officiel fotograf.
RL følger op på det.
DIF er fremkommet med et skolepolitisk udspil – Timingen er ikke på plads for
DBSF
Regionerne
Sjælland
Intet at bemærke
Jylland
Intet at bemærke
Fyn
Fyn er startet op med fællestræning under ledelse af Jeanette Riis. Næste
samling er i Svendborg, hvor der er tilmeldt ca. 20 skytter.
Andre emner
Arrangørhåndbog for DM er lagt lidt i bero. Ny er på vej efter udfærdigelsen af
det nye lovkompleks.
Bordet rundt, eventuelt
Teknisk delegeret til diverse DM’er i 2011:
OZ – Nordisk
KLY – Ungdom Ude
FS – Senior Ude og 3D
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Skal vi overveje at udvikle bueskydning for handicappede??
Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 4. september 2011. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent:

Helle Jakobsen

