DBSF Eliteudvalgsmøde 26. november 2012
Sted: Lavia Odense
Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg),
Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne HoldtCaspersen (ungdom) og Torben Cramer Jensen (3D). Louise Laursen (recurve) deltog ikke.
Dagsorden

Samarbejde med Team Danmark 2013-2016. Orientering af Allan B. Grønkjær


Allan orienterede om Team Danmark (TD) ønske om at indplacere DBSF dame recurve som
Internationalt Eliteforbund i perioden 2013-2016 samt indplacering af atleter i deres
atletkategorier. DSBF og TD ser gode muligheder for at øge dame recurves internationale
potentiale, hvor vi vil arbejde med i udgangspunktet 5-6 skytter. TD ønsker at bakke DBSF’s
elitearbejde med et højere budget end i 2012. Heri indgår herre recurve, primært Johan
Weiss. Derudover vil TD fortsat støtte compoundskytte Martin Damsbo.



DBSF har haft drøftelse med TD om at udvide støtte for compound, men TD anser
compound generelt set som værende uden for deres støtteområde, da compound ud fra
primært Disciplinanalyse ikke anses som værende elitesport i TD’s definition af dette. Det er
især den ugentlige træningstid (gennemsnitligt) og træning med træner, der falder ud i
forhold til TD’s definition. DBSF vil se på muligheder for at arbejde mere elitært med
compound for at få compound mere med ind under TD i fremtiden.
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Budget for 2013 og mulighederne for hhv. recurve/compound - ungdom/senior og 3D.


Redegørelse af forslag til budget sammenholdt med DBSFs overordnede budget. DSBF vil
fortsat have puljer til at udvikle compound senior, og der var diskussion af, hvor stor støtte
skal gå til internationale stævner og samlinger i Danmark. Ungdomsarbejde er ikke afklaret
på nuværende tidspunkt, da DBSF er i dialog med DIF om fælles talentprojekt. Allan ansøger
på DBSF’s vegne om projektstøtte, som vil gøre det muligt at øge vores ungdomsarbejde
betragteligt. Formentlig først svar på projektstøtte i foråret 2013. 3D skal fortsat udvikles,
og behovet for samlinger i forhold til støtte til internationalt stævne blev diskuteret.



Mulig brugerbetaling (licensgebyr) for at være på bruttohold blev taget op igen. Denne
form for brugerbetaling er muligvis nødvendigt for at få budgettet til at hænge sammen.
Allan arbejder videre med dette sammen med Klaus Lykkebæk og Rolf Lind. Bliver det
nødvendigt, har vi stor opgave i at kommunikere til skytterne, hvorfor gebyr er nødvendigt,
og hvad det dækker.



Brugerbetaling vs. antal skytter til træning og til internationale rejser og prioriteringen af
disse blev diskuteret



Skal budget bruges på træning og/eller internationale stævner?: Skytterepræsentant hører
baglandet. Ungdomsrepræsentant ønsker at høre ungdomstrænere om deres mening på
dette.
For 3D: skytter der ønsker at gøre deres mening gældende om dette punkt, skal maile eller
ringe til Torben Cramer Jensen



3D: forslag om en samling i 2013 og resten i tilskud til VM.
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Ungdomssamlinger: Drøftelse af fordeling af midler. Samlinger er vigtige, fordi de især
skaber fællesskab.



Forslag fra Jeanette om at oprette ”køb en ged” hjemmeside, en slags opsparingskonto,
hvor folk kan betale ind, hvad de vil støtte med. Jeanette kontakter virksomhed, der
allerede arbejder med denne form for hjemmeside for evt. hjælp eller samarbejde.



Torben: I klubber, der overvejende har 3D-skytter, er man utilfredse med fordeling af
midlerne. Dette medførte drøftelse af, hvad elite er og ikke er.



Drøftelse af bredde-elite. Opgave i at forklare til DBSFs medlemmer, hvordan budget er
stillet op – og hvor meget bredden får i forhold til eliten. DBSF bruger trods alt væsentlig
mere på breddeområdet end på eliteområdet.. Eliteudv.vil indstille til bestyrelse at formidle
budskab, om hvor stor andel går til bredden og elite.

Ranglister som baggrund for bruttohold for compound: Status og fremtid


Drøftelse af brug af rangliste og udfordringer herved: Rangliste primært aktuelt på
compound senior, da de ikke har landstræner tilknyttet. Skytterepræsentant diskuterer
rangslisteformatet med skytter på samling den 2. dec. 2012



F2F-points på ranglisten? Nej, fordi det er en finaleskydning og vi kan ikke tage alle andre
finaleskydninger med



EM-inde 2013: Henvendelse fra skytte og dennes klub (Aalborg) om at komme i puljen med
skytter, der skyder om EM inde. Kan ikke tillades pga. tidligere informationer om, at
deadline for danske skytter for tilmelding til EM inde var ultimativt 1. nov. 2012. Deadlines
som denne er nødvendig for det administrative arbejde med udtagelser og planlægning
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samt ikke mindst skytternes ønske om, at de gerne vil vide, hvem de skyder mod frem mod
en udtagelse.

Ungdom: Hvad er den bedste struktur i forhold til muligheder og budget i 2013 og fremover?
Herunder:

o

Hvad er den bedste måde at organisere træning på for på storsamlingsniveau og
ungdomslandshold. Som i dag eller ryste posen for nye muligheder? Kan vi fx
samarbejde med fem udvalgte klubber for at få træning med bedste talenter
mindst en gang om måneden?



o

Ændre antal på bruttohold

o

Bruttohold for ungdomsrecurve: Hvornår offentliggøres det?

o

Hvad er fremtidsudsigterne for ungdom?

Storsamlinger under tidligere træner M. Lie: Måske mere krævende end i dag? Bruttohold
blev udtaget fra storsamlinger



Storsamlinger som en opgradering af den fælles træning, der er på Fyn. Fokus på at ryste
sammen, redskaber til træning og konkurrencetræning.



Storsamling: Fællesskab for de enkelte aldersgrupper. Måske være et breddeprojekt. Også
for ungdom der bliver seniorer men som ikke bliver elite – hvad gør vi for dem?



Jeanette: Værktøjer fra skolens verden til at definere mere bløde værdier. Evt. få skytterne
selv med til udfylde de værdier. Et værktøj der også kan bruges i udtagelsessammenhæng



Drøftelse af skytternes ansvar. Forslag om, at kommer du på landshold, så skal man være
med til at udvikle dansk bueskydning. Fx logbog med graf, som viser, hvad og hvornår der
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er ændret af træner (klubtræner, landstræner osv.). Være med til at hjælpe den enkelte
men også for andre skytter på sigt.


Vedrørende fremtidsudsigterne for ungdom: Meld ud ifht ungdom, hvor vi står (jf tidligere
mail om emnet). Meld det konkret ud. Som situationen er nu, så kan vi lave en trup på xantal. Får vi mere støtte, så kan vi arbejde med x-antal….

Eliteudvalget fremover: Opgaver og ad hoc udvalg


Drøftelse af: 1) Med til at forbedre forhold for eliteskytter i DK. Fx vurderingsværktøjer til
skytter og trænere. 2) Være med til at sikre fordeling af ressourcer og midler bliver ligeligt
fordelt.

Eventuelt


EMAUs turneringer – fremtid for disse: Drøftes på andet tidspunkt



Bruttohold: Vi skal være opmærksomme på skytterne og især dem, der ikke er på (ryger af).
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