
Referat – Styregruppemøde mellem Bueskydning Danmark (BD) og Team Danmark (TD). 

Dato: 1. november 2016 

Deltagere: Rolf Lind (RL), Morten Holm-Nielsen (MHN) og Niels Dall (ND) 
Lone Hansen (LH), Martin Elleberg Petersen (MEP) og Kenneth Heiner-Møller (KHM) (Referant) 

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 

 
0. 
 

 
Dagsorden 
 

 
1. Nyt fra Team Danmark 

a. Herunder disciplinanalyse recurve og compound 
 

2. Nyt fra Bueskydning Danmark 
 

3. Årsevaluering 2016 
 

4. Masterplan 2017 
a. Herunder indplacering af atleter 

5. Budget 2017 
 

6. Eventuelt 

  
 
1. 
 

 
Nyt fra Team Danmark 
Herunder disciplinanalyse 
recurve og compound 

 
LH beretter at vi i TD er kommet gennem en god proces omkring udvikling af støttekonceptet. Efterfølgende er der sket en 
organisationsforandring i TD, og vi har fremadrettet endnu mere fokus på innovation og udvikling. Ol var en stor succes for 
danske eliteidræt generelt, og alle kan se vi præsterer. Men der er stadig fald i indtægterne (udlodningsmidler), og derfor 
skal vi også finde en anden finansieringsstrategi, som det også er beskrevet i Støttekoncept 2017-2020. Vores udfordring er 
lige nu, at vi har momentum, men vi kan ikke budgettere med midler vi ikke har, og må arbejde ud fra det der er i kassen. 
KHM orienterer vedrørende indplacering af Bueskydning som eliteforbund. KHM gør opmærksom på, at det er Recurve 
Damer, der indplacerer Bueskydning Danmark som et eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept. Det sker på baggrund af 
den internationale organisering (Recurve er på OL programmet), og de afledte internationale sportslige faktorer (større 
international konkurrence) 
RL gør opmærksom på, at Compound muligvis er på programmet til OL inden længe, og at det vil være på programmet til 
European Games. KHM gør opmærksom på, at European Games ikke er et stævne som indgår i Team Danmarks 
resultatmålsætning. 
RL forespørger, om TD kan hjælpe de danske compound piger, eventuelt via vejledningsordninger eller lignende, med at få 
hjælp til at dyrke deres sport, samtidig med at de studerer. LH forklarer, at vi skal være tro mod de retningslinjer vi har, og at 
vi skal og vil være pålidelige samarbejdspartnere. LH har været i dialog med uddannelses og forskningsminister Ulla Tørnes, 
om at give eliteatleter vilkår, der matcher deres træningsmængde og studiebelastning, men at præmissen for det er, at TD 
prioriterer ordentligt. Derfor skal vi være troværdige samarbejdspartnere, og indplacere og assistere prioriterede atleter, og 
der er de danske compound piger ikke 
 
 



2.  Nyt fra Bueskydning 
Danmark 

RL fortæller at Bueskydning Danmark har en evalueringsproces kørende, som en ekstern konsulent kører. BD har valgt at få 
eksternt billede tegnet af de fire år, der er gået. Undersøgelsen og interviewet løber af stablen i november/december. Den 
sportslige ledelse er ikke til stede, men vil blive kørt af konsulenten alene. 
BD vil gerne se hvordan de kan lave den bedste arbejdsbeskrivelse for en kommende sportschef, og hvilke arbejdsopgaver 
han/hun skal have. KHM gør opmærksom på, at jobbeskrivelsen selvfølgelig er essentiel, men at det yderligere er 
væsentligt, at den kommende sportschef har et eliteorienteret syn på idræt. 

3. 
 

Årsevaluering 2016 De fleste målsætninger er ikke nået i Recurve, med undtagelse af EM, hvor der blev opnået et acceptabelt resultat. ND 
erkender, at det har været en sæson, hvor der ikke er blevet præsteret tilfredsstillende. 
Et par enkelte udviklingsmål blev evalueret og redegjort for af ND 

4.  Masterplan 2017. 
Herunder indplacering af 
atleter Herunder indplacering af atleterMasterplan 201Herunder indplacering af atleter 

MEP gør opmærksom på, at TD er nød til at påpege, at Bueskydning Danmark heller ikke havde de bedste resultater i 2015 
og 2016, og at den kommende samarbejdsperiode kommer til at være central for et fremtidigt samarbejde mellem TD og 
Bueskydning Danmark. Resultatmål skal være opfyldt ved VM i 2017 eller EM i 2018. 
MEP gør yderligere opmærksom på, at Compound resultater godt kan stå i de årlige resultatmålsætninger, men at 
Compound ikke skal være med i ’samarbejdsaftalens overordnede resultatmål’. Årsagen er, at der kan ikke opnås 
resultatopfyldelse ved compound alene. Omvendt har TD forståelse for, at compound kan være med til at lave gode miljøer. 
LH understreger, at det er en fin og gennemarbejdet Masterplan som Bueskydning Danmark har udarbejdet 

 Budget 2017 MEP påpeger, at prioriteterne er de helt rigtige, og det rigtige der er fokus på, ud fra TD’s betragtning. Dog påpeges det, at 
det er tæt på at være en ’ individuel satsning’, og en relativ stor udgift, for en individuel satsning.  
MEP forklarer dog, at vores samarbejde med DIF åbner det perspektiv, at vi kan lave et projektsamarbejde omkring 
Bueskydning. Derfor vil vi foreslå, at der laves et projekt angående kraftcenter, talentudvikling og gode træningsmiljøer på 
tværs af buetyper. TD skal skære ind, men vi har gang i noget godt her. MEP gør opmærksom på, at Bueskydning Danmark 
er godt organiseret, og at der er et højt niveau på trænerne i forbundet, og at det giver et godt fundament for at skabe et godt 
miljø. Samtidig vil det også betyde, at der etableret et miljø, til når Maja kommer hjem. KHM understreger, at det er centralt 
for TD, at arbejdsopgaverne der er beskrevet i landstrænerens (ND’s) arbejdsbeskrivelse opretholdes. 
Umiddelbart ville TD bidrage med omkring 850.000,- til det fælles elitebudget med Bueskydning Danmark i 2017, men med 
projektet som en fælles indsats med DIF, vil TD gerne bidrage med yderligere ca. 300.000,-. MEP gør opmærksom på, at 
hvis DIF alligevel ikke ønsker at deltage i projektet, så vil vi stadig indstille til bestyrelsen, at TD bidrager med 1.148.833,- til 
det fælles elitebudget, under den forudsætning at Bueskydning Danmark selv bidrager med 878.283,-, så det fælles 
elitebudget bliver på kr. 2.027.116,- 

 Eventuelt KHM gør opmærksom på, at han meget gerne indgår i udarbejdelsen af et jobopslag til den kommende sportschef, og er en 
del af et ansættelsesudvalg, men understreger at det er Bueskydning Danmark der er den ansættende myndighed. RL tager 
imod den assistance. 
RL gør opmærksom på, at have modtaget mail korrespondance mellem tidligere sportschef AG og en forælder til en skytte 
bl.a. omhandlende den kommende støtte fra Team Danmark til Bueskydning Danmark. Denne korrespondance afledte et 
telefonopkald til LH, og RL vil gerne høre ind til LH’s holdning. LH siger det er fint med åbenhed, men at TD selvfølgelig kun 
drøfter beslutninger og overvejelser med relevante andre på arbejdsgruppeniveau og styregruppeniveau, inden andre får 
denne indsigt. 

 


