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Mødet startet kl. 10.00
Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede forbundsmødet og bød velkommen.
Ad.1

Valg af dirigent og mødesekretær
Valg af dirigent: Arne Israelsen, Danmarks Idrætsforbund, Odense, blev valgt
Valg af mødesekretær: Inge Meyer, DBSF blev valgt

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter forbundsmødets lovlige indvarsling.
Dagsorden som er i overensstemmelse med lovene er udsendt 10 april, der er indkommet en lang
række forslag til punkt 6 rettidigt og behandlet.
Der er udleveret 90 stemmesedler af 172 mulige. Forsamlingen er beslutningsdygtig.
Ved afgang før mødets afslutning bedes stemmesedlen afleveret.
Mødet optages på bånd, hvorfor alle talere bedes præsentere sig.

Ad. 2

Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg
Steffen Thorkildsen, Arcus Odense, Karsten Weikop, Tåstrup og Peter Rygård, Hillerød blev valgt.

Ad. 3

Optagelse af nye foreninger:
Aabenraa Bueskyttelaug, klubnr. 3068, foreløbigt optaget 20 juni 2002.
Frederiksværk Bueskytteforening, klubnr. 4034, foreløbigt optaget 15 oktober 2002.
Bueklubben Gøgereden, klubnr. 3009, foreløbigt optaget 10 december 2002.
Bueklubben Palnetoke, klubnr. 3014, foreløbigt optaget 10 december 2002.

Talte imod optagelse af klubben Gøgereden, da man føler sig generet af klubben, som er en udbryder
Aabenrå
Bueskyttelaug af Aabenrå Bueskyttelaug.
Poul Heinsen

Bad om en uddybning af Aabenrå’s protest, idet der ikke gerne skulle optages klubber med en
indbyrdes konflikt.

Man er ikke i konflikt med hinanden, men har problemer omkring skydetider og lignende.
Aabenrå
Bueskyttelaug
Bad om gentagelse af navn og hjemsted for klubben Gøgereden og var samtidig af den opfattelse at
Aleks
dirigenten ikke ønskede debat om protesten.
Mikkelsen
Dirigenten

Afstemning om optagelse af klubben Gøgereden.
3 stemmer imod, 3 undlader at stemme.
Bueklubben Gøgereden er optaget.
Afstemning om optagelse af de øvrige 3 klubber, ingen stemmer imod, klubberne er optaget.
Repræsentanter fra Aabenrå, Frederiksværk og Palnetoke var til stede og modtog optagelsesbevis.

Dirigenten
Ad. 4
Ad. 4.1

Dagsordenens punkt 3, der er nu 93 stemmer til stede.
Beretninger:
Bestyrelsens beretning:
Rolf Lind henviste til den skriftlige beretning og supplerede den mundtlige beretning med følgende
emner, som samtidig vistes på colorslides.
Startende med et billede af en ungdomsskytte som ved VM var nået frem til finalenskydningen. Alt det
sådan et billede udstråler gør hele arbejdet for bueskydning værd at have med at gøre.
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Fremtiden. Hvad er det vi prøver at lave i forbundet.
DBSF,s hovedformål, også beskrevet i det grønne politikkatalog er at fremme bueskydning som sport
i Danmark, det skal være den bedst mulige oplevelse, det skal være sjovt at skyde med bue, det er
vort udgangspunkt for det arbejde vi alle sammen prøver at udføre.
Ting koster penge og derfor kan vi ikke undlade at komme lidt ind på økonomi.
DBSF i hovedtal viser at der til administration anvendes ca. 500.000 kr. pr. år, tallet er nogenlunde
konstant gennem årene.
Til Eliten anvendes 6-700.000 kr. fra DBSF plus Team Danmark støtte år 2002 med 1.000.000 kr.
incl. elitecenteret i Århus.
Til bredde anvendes 700.000 kr. da bredden heldigvis er i vækst.
Alt dette vender vi tilbage til under budgettet.
Hvad anvendes pengene til, hvordan prøver vi at opbygge hele vor organisation.
Vi har en bredde med opbygning af arbejdsopgaver, startende med nye medlemmer som skal bydes
velkommen, med nogle værktøjer så de føler sig velkomne i klubben, der skal være en præsentation af
klubben, vejledning i valg af udstyr, begyndertræning m.m.
Når de har været der et par år får de måske brug for mere kvalificeret træning, derfor er vi i gang
med at uddanne trænere, hvilket Ib Gilberg kommer nærmere ind på. Vi skulle også gerne have dem
ud til nogle stævner, de skal måske have hjælp og vejledning til at købe eget udstyr. Når nyhedens
interesse er overstået, skal vi være bevidste om at hjælpe med at fastholde interessen for bueskydning,
Når vi kommer til de mere øvede er vi over fastholdelsesstadiet, de er der nu og kan godt lide det. De
har brug for mere kvalificeret træning, trænere fra trin 2. Der skal være nogle specielle aktiviteter,
stævner, måske på bueskole for at lære endnu mere og det er herfra vi også skal overveje at rekruttere
vore kommende trænere og ledere, også denne gruppe skal fastholdes.
Når vi kommer til de meget øvede, er vi over fastholdelsesstadiet, nogle skal op og træne i vore
kraftcentre for at komme videre, det er her vi har eliteaspiranter og ungdomstalenter, det er herfra vi
rekvirerer bredden til vores ungdomsprojekt.
Det er nogenlunde hvad vi skal gøre for vores bredde, det er det arbejde vi skal have ud i klubberne,
og prøve at hjælpe klubberne med at skabe nogle værktøjer til.
På samme måde kan man se på eliten, det hænger lidt sammen med bredden, nemlig i kraftcentrere,
hvor den øverste del af bredden mødes med dem der er på vej mod elite, de mødes i
ungdomsprojektet og talentudviklingen. Det er den bredeste del af eliten og til dem skulle vi gerne
have skabt en højere træneruddannelse, det er fra den gruppe vi rekvirerer bruttotruppen hvorfra vi
senere udtager vort landshold og til dem skulle vi gerne have uddannet nogle toptrænere. Vi har ikke
så mange endnu, men vi har nogle - med Ole i spidsen og Henrik – samt en række kraftcentertrænere
og en række andre mennesker der gerne vil uddanne sig op til et toptrænerniveau. Ud af både skytter
og trænere får vi skabt vort Elitecenter i Århus, som i sagens natur er for de få udvalgte. Derfra
skulle vi gerne få nogle eliteskytter med medaljepotentiale og gerne ved de store mesterskaber som
VM og OL.
Hvor kommer så pengene fra?
Bredden – der får vi først og fremmest tipsmidler fra DIF, dem skal vi bruge både til bredde, elite og
administration. DIF er vort økonomiske ståsted, derfor kæmper vi også med næb og kløer for at
fastholde vort grundtilskud, vore point og lign. Til efteråret starter et nyt spændende projekt, nemlig
en helt ny fordelingsnøgle (den måde hvorpå DIF uddeler penge til specielforbundene) og der skal vi
være helt oppe på mærkerne for at sikre os. DIF har forudset at der ikke er nogle af forbundene der
kan lide at gå ned i tilskud, derfor har man sat penge af til udligningsfonde, hvis pointfordelingen
kommer nogen til for megen ulempe. Vi får også fra DIF nogle projekt tilskud, bl.a. projekt
fastholdelse, hvor DIF gik med ind og finansierede nogle ting og vi kan søge andre tilskud.
Vi får, som noget nyt, betaling fra unionerne til ungdomsprojektet, hvor unionerne går med ind og
financierer. Vi tager nogle penge fra kassen, den formue vi har, og så vil vi meget gerne have nogle
sponsorer, det har vi ikke endnu, det kræver noget arbejde. Og så - det mere kontroversielle - om vi
skal til at opkræve medlemsbetaling?
Som jeg har skrevet i min skriftlige beretning, løber kassen tom om 3 år, hvis vi fortsætter det
aktivitetsniveau. Så skal vi enten til at skrue ned, eller også skal vi ud at finde penge andre steder og
har vi ikke fundet sponsorer er der kun eet sted at hente pengene og det er hos medlemmerne. Så på
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et eller andet tidspunkt skal vi have en debat om det her – hvordan vi gør det?
Elitens penge kommer primært fra Team Danmark, men også her kan man starte med at spørge hvor
megen medlemsbetaling der i givet fald skal til, til fordeling mellem elite- og breddearbejde.
Vi får som sagt tipsmidler fra DIF hvoraf en del også skal bruges på eliten, OL deltagelse betales af
DIF, hvis vi er så heldige at komme med. Vor hovedsponsor i eliten er selvfølgelig Team Danmark,
dernæst tager vi lidt af kassen og endelig vil vi frygtelig gerne have nogle sponsorer. Der skal vi have
nogle folk til at hjælpe os, med at arbejde på hvad vi kan tilbyde en sponsorer. Vi kan ikke tilbyde TV
tid, som et parameter kan vi måske arbejde på at få det, men det er ikke det vi skal tilbyde. Derimod
kan vi sælge Events, der er mange muligheder og vi kan sælge det vor sport kan.
Udfra den nyeste medlemsstatistik kan vi se, at de tiltag vi har gjort, også har givet en pæn
medlemsfremgang, vi har nu 2200 medlemmer og da vi har et mål om 2500 medlemmer, går det den
rigtige vej.
Dette har også betydning i forhold til DIF idet der her arbejdes med nye kriterier for medlemskab bl.a.
et krav om mindst 2000 medlemmer for at blive optaget og forblive i DIF. Forslaget blev dog trukket
på DIF’s årsmøde, men det er givet at det kommer op igen på et tidspunkt.
Fra DIF’s årsmøde skal jeg kort referere at man enstemmigt har vedtaget at tilslutte sig WADC
(World Anti-Doping Code) som det fjerde land i verden. Det kræver ingen ændring af vore love, da
FITA også har tilsluttet sig og vi er underlagt DIF’s og FITA’s bestemmelser på dette punkt.
Det sidste punkt jeg vil komme ind på, er kommunikationen i forbundet, vi bruger megen tid og
mange penge på at sende ting ud til klubberne. Vi har tit talt om at sende via elektronisk post, men det
er ret svært at skulle administrere 70 E-mail adresser, der skifter når klubben får ny formand eller
denne får ny serviceudbyder el. lign.
Vi har nu fundet den løsning, at vi hos en internetudbyder køber 100 E-mail adresser, som fra
forbundets side tildeles de enkelte klubber. Klubben får også instruktion i hvordan de kan sætte
computeren op, så de kan komme ind og se deres e-mails. Det er så et spørgsmål om at lade
instruktionen gå videre ved formandsskift, hvis man er flere i klubben der skal se posten, er det et
spørgsmål om at koble sig på. Alt dette kan vi gøre for noget der ligner 6.000 kr. om året + moms, et
beløb vi sandsynligvis vil spare i porto.
Tanken er så at vi vil bede klubberne om at melde sig fra hvis de ikke vil være med, de vil så få post
med snail-mail, men vi håber jo at så mange som muligt vil være med, dels af hensyn til arbejdet på
forbundskontoret og dels af hensyn til økonomien.
Kommunikationen internt i bestyrelsen foregår i dag meget via e-mail, men en del af den post vi får
må nødvendigvis sendes rundt, der arbejder vi med en løsning hvor det bliver muligt at scanne
papirerne ind og oploade dem på en hjemmeside, hvor vi hver især kan gå ind og se den post der er til
os. Vort arbejde på at rationalisere dette her er både med henblik på økonomien men især til glæde for
Inge, der så vil få mere tid til andre opgaver.
Hermed stilles både den mundtlige og skriftlige beretning til debat.
Dirigenten

Beder salen markere hvis man ønsker ordet til debat om bestyrelsens beretning.

Henrik
Larsen,
Rønne Bskl.

Ønsker formandens indlæg vedr. informationen uddybet, Henrik Larsen mener at informationsniveauet
kan højnes gevaldigt, det kan ikke være det der bliver brugt tid på. Rønne Bueskyttelaug kun har fået 3
breve fra forbundet indenfor det sidste år, når man ser bort fra stævneinvitationer.
Vedr. ungdomsprojektet, som HL i øvrigt finder positivt, ville det have været bedre om informationen
havde været sendt ud inden man gik i gang, således at klubberne også vidste at projektet var startet op
og kunne tage stilling til det, før man læste det i bueskydning.
Omkring elitecenteret i Århus, hvor der er problemer omkring sikkerheden, forstår Henrik Larsen ikke
at forbundet ikke har henvendt sig da han både er uddannet i at godkende skydebaner og uddannet
dommer, nu risikerer man at samtlige skydebaner i Danmark skal godkendes af den stedlige
politimester.

Rolf Lind

Vedr. informationen fra sekretariatet kender formanden ikke antallet af breve der sendes ud, men ved
at der bliver brugt en del tid på det.
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Omkring sikkerheden på skydebanen i elitecenteret takker bestyrelsen for tilbuddet fra HL, men
bestyrelsen fandt det rigtigst at henvende sig til dommerformanden vedrørende godkendelse.
Stig Andersen påtog sig personligt opgaven og noterede sig de punkter hvor ændring var ønskelig før
godkendelse, sagen blev derefter forelagt Århus Stadion som ejer banen. Der var arbejder der skulle
udføres og som ikke lige kunne laves omgående, man enedes derfor om de nødforanstaltninger som
var nødvendige for at man kunne starte på banen, disse nødforanstaltninger er blevet overholdt til
punkt og prikke. Vedkommende der har klaget har aldrig set banen i brug, men er en forbipasserende
som har henvendt sig til Århus Politi, som så igen har rettet henvendelse til Århus Stadion. Det er
derfor ikke politiet der har forbudt skydning på banen men Århus Stadion, som til gengæld har anvist
os andre baner til midlertidig brug. Problemet med banen er nu løst formedelst 60.000 kr. som Team
Danmark har betalt. Der var tale om et plankeværk på en vold og i en højde som normalt ikke ville
udgøre nogen sikkerhedsrisiko, med mindre man ligefrem sigtede derop.
Med hensyn til ungdomsprojektet mener bestyrelsen nok at der er informeret inden igangsættelse, man
har været rundt og snakke en del med unionerne om det og der har også forinden været skrevet
meget om det i ”Bueskydning”.
Bent
Gormsen,
Hillerød Bskl.
Rolf Lind

Har hørt, vedrørende banen i Århus, at det ikke var højen men en åbning mellem hallen og volden som
ikke var afspærret og spørger om den nu er blevet det.
Det er ikke korrekt, åbningen var en del af de punkter hvor vi fik midlertidig tilladelse til at bruge
banen, hvis der blev afspærret på en bestemt måde. Ved denne åbning har der under skydning været
advarselsskilte oppe om at der var skydning og man har ikke brugt den side af banen hvor der kunne
komme folk ind, den har været afspærret med snore.
Samtidig har man været på så lang afstand af åbningen, at man kunne se hvis der kom nogen.
RL har på opfordring modtaget en skriftlig redegørelse fra Ole Gammelgård, med bekræftelse på at
der ikke på noget tidspunkt har været tale om at nogen har været i fare.

Jørgen Graff, Føler heller ikke at klubben er blevet informeret tilstrækkeligt om ungdomsprojektet eller har modtaget
Kbhvns. Bskl. information herom, ligesom klubben heller ikke har modtaget forespørgsel, om man havde skytter der
var interesseret i at være med.
Kbhvn. stemte af samme grund imod projektet på unionsmødet.
Rolf Lind

Kan ikke tilføje så meget mere, det er rigtigt at der ikke har været sendt brev ud til klubberne om det
her, men vi har informeret gennem vores officielle organ ”Bueskydning” som må være det sted man
informerer klubberne.
Det er dog vort officielle organ, også ifølge lovene.

Per Løvschall, Spørger om bestyrelsen har godkendt de sikkerhedsforskrifter som er udsendt af breddeudvalget, og
som ydermere er lagt på nettet.
Varde Bskl.
Det kan skabe problemer for klubberne rundt omkring under stævner, bl.a. med de nævnte
friholdelsesarealer og hvor man måske som dommer skal aflyse et stævne, fordi man nu skal tage
hensyn til disse sikkerhedsforskrifter, som jo må være et officielt papir, når de bl.a. ligger på
hjemmesiden og kan downloades af alle, selv politiet.
Rolf Lind

Brochuren kom frem bl.a. efter opfordring fra vore bueforhandlere, som tit havde forespørgsler om
sikkerhed. Breddeudvalget blev herefter spurgt bedt om at se på sagen og har efter udarbejdelse af
brochuren forelagt den for dommerudvalget. Dommerudvalget har ikke alene godkendt materialet, de
har også rost det og på baggrund heraf har bestyrelsen godkendt det.

Dirigenten

Da der ikke er flere der ønsker ordet til formandens beretning, vil jeg tillade mig ud fra den debat der
har været, at erklære bestyrelsens beretning for godkendt.

Ad. 4.2

Breddeudvalget
Ib Gilberg.
Historien om 2002, set med breddeudvalgets øjne, er indeholdt i den skriftlige beretning.
Jeg skal kun ganske kort tilføje, at hovedaktiviteten i 2002 var at få stablet det materiale på benene,
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som skulle danne grundlag for træneruddannelsens trin 1 i 2003.
Vi har nu kørt 13 studiekredse med 121 deltagere som har gennemført kurset. Evalueringen har vist at
der nok skal byttes om på rækkefølgen, således at man ikke starter med fysik og anatomi, det skal vi
nok have placeret et andet sted i forløbet.
Der skal måske også justeres lidt på den tid der er afsat til de forskellige emner.
Trin 2 materialet, som jo skal efterfølge trin 1, har vi fået fra Sverige, vi er i gang med at oversætte
det, det handler også om et 18 timers forløb, som kan deles over 6 samlinger eller et week-end
kursus.
9 ud af 10 deltagere meddeler at de ønsker at fortsætte på trin 2 og vi regner med at køre det til
efteråret, september eller oktober. Vi har derefter tanker om at etablere en form for netværk for trin 2
trænerne, så vi bliver i stand til at etablere træner-opfølgningskurser og måske yderligere bygge
relevante DIF-kurser på. Det ville være fint med et træner netværk i lighed med dommernes, så vi ved
hvem der er trænere, så trænerne kendte hinanden og kunne diskutere problemer med hinanden, og vi
kunne følge op på uddannelsen og supplere i det omfang det er relevant.
Det er således, at dette er et fælles Nordisk koncept der køres både i Danmark, Norge og Sverige. Der
ligger tanker hos svenskerne om en overbygning, en højere træner uddannelse over et lidt længere
forløb, det kører over 5 week-ender og omhandler de samme emner som trin 1 og 2, nemlig
skydeteknik, materielkundskab, ledelse, mental træning, anatomi, fysiologi, biokemi og træningslære.
De der finder på at køre det igennem, skulle så være på et niveau, der skulle gøre dem til kandidater til
at køre et kraftcenter.
En anden ting jeg gerne vil nævne, er en lille annonce vi har haft i ”Bueskydning” om en vært til
sommerlejren, det er jo blevet en tradition gennem den sidste halve snes år, at der hvert år er blevet
holdt en sommerlejr i DBSF regi, hvor en klub har påtaget sig at underholde 25 til 30 bueskytte-børn
og unge i nogle dage. Det er også blevet en tradition at breddeudvalget støtter sommerlejren med
10.000 kr., men der har ikke været nogen kandidater i år, så hvis nogen har lyst til at påtage sig
opgaven hører jeg meget gerne fra dem.
Det sidste jeg vil nævne er sikkerhedsforskrifterne som Per nævnte lige før. Vi har sammenskrevet
forbundets holdning omkring sikkerhedsforskrifter i forbindelse med bueskydning, til et materiale
hvor der står hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil klare sig igennem at skyde med bue
og pil uden at komme galt af sted. Materialet er delt ud til samtlige deltagerne i trænerkurset, der ligger
et antal eksemplarer ved indgangen og man er velkommen til at tage et eksemplar med hjem til
klubben, så alle kan vide hvad man skal være opmærksom på.
Det var hvad breddeudvalget havde at sige og beretningen stilles herefter til debat.
Dirigenten

Det var så breddeudvalgets beretning, igen mange spændende ting under planlægning og realisering,
jeg bemærkede især en konkret efterlysning efter nogen der gerne vil lave en sommerlejr, hvortil man
får en pæn støtte.

Arne Nielsen,
Viking
Esbjerg

Angående trænerkurset blev jeg skuffet da jeg så materialet og havde egentlig ikke lyst til at fortsætte,
men da det var Per Løvschall der skulle holde kurset, valgte jeg alligevel at fortsætte. Der manglede
bl.a. en del information og anvisninger omkring opvarmning og afspænding. Det materiale vi havde
for 8 år siden er bedre og Per Løvschall havde da også en del af det gamle materiale med, som vi
havde god nytte af.
Hvis det er på den måde trin 2 skal køres, syntes jeg at forbundet skulle overveje det én gang til.

Karsten
Weikop,
Tåstrup

Var også på trænerkursus og valgte at tage det materiale der var som et udgangspunkt. Det blev brugt
som arbejdsoplæg i det kursusforløb Jørgen Graff kørte, noget af det blev gennemgået meget
grundigt, andet lidt lettere. Det var et utroligt godt kursus vi havde, jeg syntes at man behøver et
oplæg som er specificeret ned i de mindste detaljer, så kunne man lige så godt have købt en bog og
læst den igennem.
Det skal være de personlige egenskaber som underviseren har, der skal slå igennem på sådan et
kursus.

Arne Nielsen,
Viking
Esbjerg

Finder stadig at materialet om opvarmning og afspænding ikke er nok specificeret, det kan ikke være
meningen at ufaglærte skal diskutere hvordan man gør, når der er så mange der ved noget om emnet,
det er jo en ret vigtig del af at gå til bueskydning.
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Dirigenten

Det jeg hører dig sige, er en efterlysning af en mere konkret beskrivelse af nogle helt basale ting. Det
vender vi tilbage til om lidt og beder om en udtalelse fra en ansvarlig.
Hvis der er flere der har noget om uddannelse holder vi lige fast i det.

Jørgen Graff
Kbhvn. Bskl.

Tak for de pæne ord. Det man måske kunne mangle ved materialet er en lærervejledning, hvor man
har et bind til elever og lærer plus en lærervejledning med angivelse af hvilke ting der skal lægges vægt
på, hvilke ting man skal gå dybere ind i og hvilke man skal vide på forhånd og kunne formidle videre,
det er måske lige det der mangler, for at sætte prikken over i’et.

Dirigenten

Hvis der ikke er flere kommentarer til emnet vil jeg give ordet til breddeudvalgsformanden.

Ib Gilberg

Jeg må give Arne ret langt hen ad vejen, idet vi faktisk ønskede at supplere materialet omkring
opvarmning, men var i tidnød i efteråret, hvor vi havde meget kort tid til at få materialet udgivet i god
tid, inden kursusstart i januar. Men jeg er helt enig, materialet skal suppleres med et fornuftigt
opvarmningsprogram og det vil det også blive i næste omgang.
Omkring lærervejledning, konceptet er fra Svensk side ment som en studiekreds, hvor
studievejlederens opgave ikke så meget er at fungere som lærer, men mere at være igangsætter og
katalysator og sørge for at holde diskussionerne på sporet. Konceptet går ud på at man har læst
hjemmefra og kan gå ind i diskussionerne, det er en ny måde at håndtere tingene på, derfor er jeg ikke
sikker på at der skal være en lærervejledning, men måske nok mere en instruktion til studievejlederen, i
hvad hans eller hendes rolle er.

Henny
Jeremiassen,
FBSU

Var selv instruktør og gør opmærksom på at instruktørerne fik nogle hefter fra DIF, så man faktisk
havde fået noget lærermateriale, idet der i disse hefter var supplerende oplysninger netop omkring
opvarmning, hvis det ikke var noget man havde erfaring i.

Bent Gormsen Det der manglede i trin 1 kurset var noget om compoundbuer, det er en ting der kommer ind når det
næste trin 1 kursus skal holdes, så må materialet være fremme, for der sker altså noget på det
område.
Ib Gilberg

Igen må jeg give Bent ret og vi havde også emnet oppe på det indledende møde med studievejlederne,
men vi var som sagt i tidnød og det vil helt klart blive justeret i næste trin 1 kursus.

Poul Heinsen

Har i mange år talt for at disse kurser skulle komme i gang og glæder sig over at det nu er sket, at
kurset er godt i gang, jeg er sikker på, efter udtalelserne, at de andre ting nok skal komme på plads og
materialet blive i orden.

Dirigenten

Da der ikke er flere der ønsker ordet til breddeudvalgets beretning kan det konstateres at
forsamlingen har taget beretningen til efterretning.

Ad. 4.3

Eliteudvalgets beretning
Jan Rytter.
Startede med at henvise til den skriftlige beretning vedrørende de konkrete emner der har været oppe
omkring eliteudvalget.
Derefter en kort kommentar til hvad vi overordnet har af udfordringer i eliteudvalget i den kommende
tid, her vil jeg lægge vægt på at vi løbende arbejder med at forbedre og udvikle hele den
driftsorganisation der står bag eliten. Der vil med øget indsats og niveau også være et øget krav til
eliten og vi satser mere på ungdom end vi tidligere har gjort. I kraft af at vi har de store Internationale
mesterskaber i 2005, er der en øget fokus herpå og ligedan på seniorsiden med vort elitecenter. Det
betyder alt sammen, at kravene til supportorganisationen, både trænere, holdledere og baglandet øges
tilsvarende. Som et eksempel på det, har vi p.t. omkring 35 skytter samt 4 trænere og holdledere, som
er i en slags ”transit” til og fra senior- og juniorstævner, så alt i alt har vi en god portion aktive ude på
den internationale scene og sådan vil det køre slag i slag fra nu af og fremefter. Derfor må vi hele
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tiden gøre vort bedste for at bakke op om dem hjemmefra således at alt kører som en velsmurt
maskine, derfor opfordrer jeg til løbende tilbagemeldinger, både i denne forsamling men også i det
daglige, fra dem der nu er i ”felten” men også fra skytterne og klubberne, det giver os mulighed for at
servicere vor elite bedst muligt. Lad os vide hvis I har kommentarer, hvis der er fejl eller rettelser,
ellers kan vi ikke blive ved med hele tiden at justere maskineriet.
Dirigenten

Det var så forbundets dyreste udvalg, også med en mængde ting på programmet. Jeg skal herefter
bede om kommentarer til eliteudvalgets beretning.

Bent Gormsen Med en forespørgsel om resultatet i Kroatien
Hillerød
Arne Nielsen Finder at man i talentudviklingen måske træner børnene for hårdt, de skulle jo gerne bevare glæden
ved bueskydning.
Viking
Jan Rytter

Først vil jeg svare Arne Nielsen i min egenskab af repræsentant for eliteudvalget. Målet er i den sidste
ende at få nogle kandidater, der kan tage medaljer ved de internationale mesterskaber. Hvis man tager
det internationale topniveau i dag, ender vi med nogle ret hårde krav til vore unge mennesker. Man
kan allerede nu se på de skytter vi har på elitecenteret i Århus, hvor hårdt det er når man skal være
med i den internationale top, også rent træningsmæssigt. Vi skruer så ned på kravene på juniorniveau
og vi skruer yderligere ned på kravene for dem der er under juniorniveau, men jeg ved også at
trænerne opsætter de her mål, fordi de har en realisme i forhold til det store billede. Nu er det jo ikke
”vind eller forsvind”, der skal være både plads og rummelighed, især for børnene, men de skal se
hvad det er de arbejder hen imod. Det er klart, at en der skyder en gang om ugen, med en bue der
måske er lidt for stram fordi den er købt for nylig, ikke kan komme op og skyde 800 pile om ugen,
det tager tid. Men målet er at de skal op og skyde det, ellers bliver de ikke til noget. Det er elitens mål
med det, men selvfølgelig skal de også undervejs lære en hel masse om hvordan de skal skyde,
hvordan de skal træne o.s.v., men det er klart at man ikke bygger de her fysiske krav op i ét hug, det
kan man jo ikke, så trænerne er meget opmærksomme på at styre netop krav og rummelighed så de
unge også kan være der.
Vore resultater i Kroatien. Vi har 18 deltagere med i det første Grand Prix og de har i de indledende
runder opnået nogle meget flotte resultater, det har måske knebet med at følge op på de gode
resultater i finaleskydningen, men jeg kan nævne at Hasse ender på en 12.plads, Henning Kornbek når
helt frem til semifinalerne og ender med en fjerdeplads, compoundholdet går desværre ud i
kvartfinalerne og recurveholdet ender med en samlet 9.plads. Jeg kan henvise til vor hjemmeside, som
næste uge opdateres med de samlede resultater.

Arne Nielsen
Viking
Esbjerg

Er ligeglad med seniorernes træning, de er voksne nok til selv at sige fra, men for aldersklassen
juniorer og derunder må det være forbundets ansvar, at man ikke gør det sådan at det er
fysioterapeuten og kiropraktikeren der får mest ud af Jeres træning.

Bent Gormsen Tak for resultatformidlingen, men formålet med mit spørgsmål var egentlig at gøre opmærksom på
den gode måde I er begyndt at få resultaterne frem i aviserne på.

F.eks bliver vi i den avis jeg får ind ad døren hver morgen, sat op på linie med Champions League,
så kan vi holde fast i de journalister der gider skrive noget om os er det fint, for der er mange
mennesker der ikke aner at der i det hele taget er bueskydning i Danmark.
Jan Rytter

M.h.t. resultatformidling i medierne vil jeg opfordre Jer alle sammen til at følge op på lokalstoffet, Ole
har bedt mig om at videresende resultat resume’et til Ritzau, men jeg kan jo ikke sidde og skrive en
god historie om de lokale helte, så der må i meget gerne selv følge med på hans eller hendes resultater
på internettet og videregive til Jeres lokale medier.

Dirigenten

Da der ikke er flere indlæg er Eliteudvalgets beretning er hermed godkendt.

AD.4.4.

Lovudvalget.
Arne Vindum
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Den kortfattede skriftlige beretning suppleres hermed med et par ting.
Jeg vil gentage min tak til udvalgets 2 medlemmer og beklage at deres udmærkede arbejde fik en, efter
min mening, lige lovlig hård kritik fra mange sider, men jeg har efter mine mange år i udvalget
erfaring for, at den skal man regne med.
Der er i år fremsat en mængde nye forslag, jeg syntes det kniber med at få gennemført de forslag der
er vedtaget på tidligere forbundsmøder, det er som om man absolut skal have fremsat nogle forslag
hvoraf nogle er skudt lidt over målet.
Dirigent

Da der ikke er nogen bemærkninger er Lovudvalgets beretning taget til efterretning.

Ad. 4.5

Dommerudvalgets beretning.
Dommerudvalget havde i år ingen mundtlig beretning.
Da der ikke er nogen bemærkninger er dommerudvalgets skriftlige beretning taget til efterretning.

Dirigent
Ad. 4.6

Amatør- og ordensudvalget.
Amatør- og ordensudvalget havde i lighed med tidligere år ingen mundtlig beretning.

Henrik
Larsen,
Rønne
Bueskyttelaug

Da jeg er den eneste der har bragt en sag op for amatør- og ordensudvalget vil jeg gerne kommentere
den, jeg har samtidig en kommentar til forløbet inden amatør- og ordensudvalget behandlede sagen.
Jeg finder det utilstedeligt at forbundets formand begynder at kommentere det som amatør- og
ordensudvalget skal tage stilling til, det gør man ikke, derfor tog jeg heller ikke til genmæle.
Når amatør- og ordensudvalget skal behandle en sag, skal de have lov til at bedømme sagen ud fra
egen overbevisning, uden påvirkning udefra, det er kotume andre steder.
Det grundlæggende var ikke så meget det at man havde ændret i lovkomplekset, men at man også
havde lavet rettelsesblade uden at det var vedtaget på forbundsmødet, og også havde ændret en
skyderunde uden at forsamlingen havde haft mulighed for at tage stilling til det.
Det vil komme senere i lovforslagene i dag.

Dirigenten

Det, der ønskes svar på er kommentaren til at formanden har blandet sig i en verserende sag.
Formanden har ingen kommentarer.
Da der ikke er flere der ønsker ordet er beretningen taget til efterretning.
Mødet er herefter suspenderet i 5 minutter.

Dirigenten

Mødet genoptages og det er herefter punkt 5, regnskab for indeværende år og budget for indeværende
og næste år. Jeg skal herunder gøre opmærksom på tillægget af 10 april som omhandler en rettelse af
et årstal på en af graferne nederst på side 13.

Ad 5
Ad 5.1 og
Ad5.2

Kassereren forelægger
Det reviderede regnskab og status for 2002.
Budgetforslag 2003 og 2004.
Da regnskabet er udsendt med dagsorden, må man gå ud fra at alle har læst det, hvorfor jeg vil
gennemgå regnskab og budget under et. Under debatten kan vi så tage regnskab og budget hver for
sig.
Det er glædeligt at se, at de ønskede aktiviteter er gennemført samtidig med at budgetterne er
overholdt.
Under indtægterne er der på foranledning af vor revisor medtaget de indtægter vi har fra Team
Danmark til elitecenteret i Århus, samtidig er udgifterne hertil vist på udgiftssiden.
Vore samlede indtægter har været 2.284.000 kr. mod et budget på 2.087.000 kr., differencen er
indtægterne fra Team Danmark til elitecenteret i Århus.
Under omkostninger og udgifter, har vi administration, med et budget på 564.000 kr., her er brugt
511.000 kr.. Besparelsen udgøres hovedsagelig af kontorhold, udvalgsudgifter og repræsentation.
Derefter sport som udgøres af alle vore landsholdsudgifter, stævner og andre breddeudgifter, her er
brugt 1.733.000 kr. mod et budget på 1.619.000 kr..
Udgivelse af ”Bueskydning” har i år har givet et overskud på 12.000,- kr..
Til slut har vi afskrivninger på 22.000 kr. på edb-udstyr og skydemærker.
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Det vil sige omkostninger på i alt 2.254.000 kr. mod indtægter på 2.284.000 kr. hvilket giver et
overskud på 29.700 kr. mod et budgetteret underskud på 106.000 kr.
Herefter går vi ind i budget tallene. Vi havde på sidste forbundsmøde en forventning om indtægter på
1.448.000 kr.. Efter budgetmødet i november røg de forventede indtægter op på 2.470.000 kr. hvilket
må siges at være en ret kraftig stigning, også her kommer de Team Danmark tilskud ind som vi ikke
havde opereret med på sidste forbundsmøde. Til gengæld har vi i vort oplæg for 2004 taget Team
Danmark tilskuddene med, således at vi regner med at nå op på 2.372.000 kr. i indtægter.
Administrationsudgifter ligger som nævnt ret stabilt og forventes for 2004 at udgøre 516.000 kr..
Breddens udgifter er delt en smule anderledes op for 2003 og 2004 end i de tidligere års budgetter, de
er nu opdelt mellem de udgifter breddeudvalget selv kan disponere over og andre breddeudgifter.
Breddeudvalget kan i 2003 bruge 276.000 kr. og 280.000 kr. i 2004. Andre breddeaktiviteter så som
stævneudgifter, kraftcentre og unionstilskud ligger på 501.000 kr. i 2003 og 473.000 kr. i 2004. Med i
disse tal er det nye ungdomsprojekt som er budgetteret til 211.000 kr. både i 2003 og 2004.
Eliten er vort ansigt udadtil og jo flere penge vi bruger på dem, jo mere omtale kan de skaffe os og
give en masse mennesker noget at se op til.
Kraftigt motiveret af ungdomsprojektet, kraftcentrene og det der foregår ude i klubberne, må vi håbe
at vi ad åre kan komme til at bruge endnu flere penge på eliten, navnlig da det er Team Danmark der
betaler en stor del af udgifterne.
Budgettet for eliten er for 2003 på 1.517.000 kr. og for 2004 på 1.472.000 kr.
Efter budgetmødet i november steg det forventede underskud til 362.000 kr. i 2003 og 389.000 kr. i
2004.
Vi ved alle at hvis man skal satse koster det noget og det er det vi gør i øjeblikket, vi har sat mange
skibe i søen og håber at få noget positivt ud af det, derfor satser vi med de ovennævnte underskud de
næste 2 år, efter den satsning er kassen tom.
Vi har efter 2002 resultatet en egenkapital på 1.773.000 kr., hvis vi holder vort budget for 2003 vil
egenkapitalen være 1.411.000 kr. og i 2004 på 1.022.000 kr., hvis vi også satser i 2005 er vi nede på
700.000 kr. og lavere skal vi nok ikke ned.
Vi har mulighed for nu at køre 3 år med fuld fart frem, vi kan få ungdomsprojektet op at køre, vi kan
få eliten til at køre og vi kan få bredden til at køre, derefter må vi se på hvordan vore resultater og
tilskudsformer så kommer til at se ud.
Det er helt sikkert at jo mere fokus vi kan få på de resultater vi opnår, jo mere velvillige er både Team
Danmark og DIF. Vi kan gå ind i DIF’s puljer og opnå midler derfra, vi ved der er nogle puljer og vi
er begyndt at røre lidt ved dem, men jo flere aktiviteter vi kan få i gang, jo mere kan vi gå ned i de
puljer og det er det vi satser på. Vi har valgt at investere i sporten i en periode og se hvor langt vi kan
komme. Hvis vi kommer hen til udgangen af 2005 uden at der er skabt nogle resultater med alle de
satsninger vi har været igennem, må vi se i øjnene at vi har gjort et sats der måske var forkert, men vi
har i hvert fald gjort noget.
Aktiverne er en lang liste over vore likvide midler, tilgodehavender og varelager, i alt 2.151.000,- kr.
Passiverne udgøres af kreditorer på 378.000,- kr. og egenkapitalen på 1.773.00,- kr. i alt 2.151.000,kr.
Jeg vil herefter med dirigentens tilladelse give ordet frit.
Dirigenten

Det er mange tal som forsamlingen heldigvis har haft lejlighed til at studere på forhånd, det fremgår
også at revisorerne ikke har haft nogen bemærkninger, der er blank påtegning overalt.
I henhold til lovene skal forsamlingen først tage stilling til regnskabet og derefter til budgetterne.

Henny
Jeremiassen,
FBSU

På side 19 under punkt 14 unionstilskud er de første 3 punkter klare nok, mens resten ikke er tilskud
der bliver udbetalt direkte til unionerne, burde det ikke stå under andre breddeaktiviteter?
Så er der punktet breddekonsulenter, det har vi jo ikke mere så hvad ligger der i det?

Steen
Jørgensen

Noterne punkt 14 er unionstilskud direkte samt tilskud til bredden i unionsregi, derfor er det af
revisorerne sat op på den måde. Det er korrekt at vi ikke har breddekonsulenter mere, men der var en
lille del af det som kørte hen over 2002.

Henny
Jeremiassen,
FBSU

Når det er til bredden burde det stå under bredden, som det står nu ser det ud som penge unionerne
disponerer over og det er det jo ikke.
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Steen
Jørgensen

Må medgive at nogle af beløbene måske burde stå under note 15, vi tager det til efterretning og får en
dialog med revisorerne om en ændring af opstillingen.

Dirigenten

Da der ikke er flere der ønsker ordet til regnskabet vil vi gå over til afstemning.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Der er ikke bemærkninger til budgettet 2003 og derefter budgettet 2004.
Forsamlingen har hermed godkendt budgetterne 2003 og 2004.

Dirigenten

Mødet suspenderes nu for et indslag uden for dagsordenen.

Rolf Lind

Uddeling af æresbevisninger:
Ungdomspokalen tildeles Camilla Søemod for sine flotte resultater på det internationale såvel som
på det nationale plan. Michael Søemod modtog pokal og blomster på vegne af Camilla som er på
landsholdsopgave i udlandet.
Jubilæumspokalen tildeles Aleks Mikkelsen for lang og tro tjeneste som dommer.
Bronzenål til Erik Sigurd Hansen for sin indsats gennem årene for bueskydning og sit arbejde for
at fremme langbueskydning.
Bronzenål til Henry Bülow Nissen for sit 50-årige medlemskab af Aabenrå Bueskyttelaug.

Bronzenål til Bent Wandahl for en særdeles aktiv indsats i sin klub gennem en årrække, både
som bestyrelsesmedlem, børne- og ungdomstræner samt arrangør af vinterskydningen.
Bronzenål til Poul Meyer for sin årelange indsats for bueskydningen på Fyn, både i klub og
unionsregi.
Rolf Lind sluttede med at nævne at Arne Vindum af FITA er udnævnt til Judge Emeritus.

Dirigenten

Derefter afholdtes frokostpause til klokken 13,15 hvor mødet genoptages.

Mødet genoptaget kl. 13,20.
Punkt 6 behandling af indkomne forslag.
Dirigenten beder forsamlingen korrigere ved fejl, påtalte at lovene kunne trænge til en
revision/forenkling.
Der er 93 stemmer til stede, forslag kan vedtages med simpelt flertal.
Til lovkomplekset afsnit 1 og 3 skal ændringer vedtages med 2/3, mens ændringer til ændringer skal
vedtages med almindeligt flertal.
2/3 stemmer er 62.
Alle ændringer der måtte blive besluttet i dag træder i kraft på det tidspunkt hvor dette
forbundsmøde slutter, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.
AD.6

Behandling af indkomne forslag

Fremsat af DBSF Bestyrelse
1.11.1 punkt 11.2 ændres
Næste forbundsmøde:
Tid og sted meddeles af Bestyrelsen

40 stemmer for.
Forslaget er faldet
Indlæg af Alex Mikkelsen,
Henrik Larsen og Per Løvschall,
imod forslaget.
Rolf Lind redegjorde for begrundelsen for forslaget, som er besparelse
på lokaleleje ved at holde mødet i
København.
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Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 1.11.1
under punkt 9:
To medlemmer af Lovudvalget
godkendes / vælges.
slette ordet ”godkendes”.

.
35 stemmer for.
Forslaget er faldet.
Indlæg af Henrik Larsen, som påpeger at det er det eneste udvalg hvor
der ikke vælges demokratisk.
Rolf Lind erklærede sig enig men
påpegede at det også er det eneste
udvalg uden kompetence og at det er
vigtigt, at det er folk der kan arbejde
sammen og har interessen.
Aleks Mikkelsen ønsker paragraffen
bibeholdt som den er, idet det ikke
er alle og enhver der kan gå ind i
lovarbejdet.

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 1.13.2.3
Vedtaget at ændre teksten
”Dirigenten og / eller
forbundsformanden” til ”alle
delegerede på forbundsmødet”.

26 stemmer for.
Forslaget er faldet.
Henrik Larsen begrundede sit forslag
med at alle skulle kunne fremsætte
ændringsforslag.
Rolf Lind svarede at det er nødvendigt, at der fremlægges et gennemarbejdet materiale hvis loven vedtages. Det vil ikke være hensigtsmæssigt med forslag som ingen har
taget stilling til og som de fraværende
ikke kender.
Aleks Mikkelsen finder at det er
noget ”makværk” da det hele alligevel er vedtaget på unionsmøderne og
tilslutter sig Rønnes forslag.
Klaus Lykkebæk ønsker forslaget
tilføjet : alle delegerede på forbundsmødet.
Dirigenten svarede hertil at det er
underforstået hvis der ikke står noget.

Fremsat af DBSF Bestyrelse
Ny paragraf 1.13.3– efterfølgende rykker
1,13,3
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert
ordinært Forbundsmøde. Ændringer som
nødvendigøres efter beslutninger i DIF, FITA
og EMAU.
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid
suppleres med vedtagelser fra Bestyrelsen.

Forslaget trukket af bestyrelsen idet man
tilslutter sig JBSU’s forslag.
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Fremsat af JBSU

69 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.
Henrik Larsen syntes at det er en
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert farlig ting, idet man i den mellemforbundsmøde.
liggende periode kan lave alle mulige
Ændringer som nødvendiggøres efter
”fiksfakserier” og anbefaler at man
beslutninger i DIF, FITA, og EMAU rettes
stemmer imod.
løbende.
Bent Gormsen tilslutter sig
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid
Henrik Larsens synspunkter.
suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen, til Jørgen Graff-Nielsen finder at de
senere godkendelse på det efterfølgende første 3 linier er OK.
forbundsmøde.
Klaus Lykkebæk tilslutter sig at der
suppleres men der skal ikke kunne
ændres.
Rolf Lind påpeger at der ligger det i
forslaget, at bestyrelsen en gang
imellem har mulighed for at kunne
gå ind og ændre, og tilslutter sig
JBSU’s forslag.
Fremsat af DBSF Bestyrelse
Forslaget konsekvens 1.22.2
Breddeidrætsudvalget
rettes.
1.22.2.1
Udvalget består af formand og 6
medlemmer.
Formanden, der er medlem af forbundets bestyrelse,
vælges på ordinære forbundsmøder på ulige årstal.
Formanden kan ikke være formand for andre udvalg.
Ændringsforslag til DBSF forslag

1.22.2.2 Udvalgets 6 medlemmer, vælges således at
Forslaget trukket.
3 medlemmer vælges på forbundsmødet, 2 på lige år 1
på ulige år og 3 vælges på unionsmøderne, 1 fra hver
union. 2 på ulige år og 1 på lige år. Hver for en periode
på 2 år.
Resten uændret.
1,22,2,2 Trækkes af bestyrelsen og anbefaler FBSU Forslaget truket.
1.22.2.2. ændringsforslag 1.
Fremsat af JBSU

Ændringsforslag til DBSF forslag

Forslaget trukket.
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år og 1 på lige år. Hver for en periode på 2 kontra 2 år.
år.
Poul Heinsen tilslutter sig.
Ændringsforslag 2:

Udvalgets 6 medlemmer, vælges således, Forslaget er bortfaldet.
at 3 medlemmer vælges på forbundsmødet,
2 på lige år , 1 på ulige år og 3 har ret til at
vælges på unionsmøderne, 1 fra hver
union. 2 på ulige år og 1 på lige år. Hver
for en periode på 2 år.

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 1.22.3.2
Udskifte § med teksten Udvalgets 2
medlemmer vælges på forbundsmødet,
den ene i ulige år og den anden i lige år.

Forslaget er bortfaldet
under henvisning til
forslag 2 side 1.

Fremsat af DBSF Bestyrelse

Konsekvensrettes.

§ 2.1.3.7
Præmier/deltagerantal
DIF's mesterskabsmedaljer kan kun komme til
uddeling i kategorier, der har mindst 5 individuelle
deltagere og i holdmesterskaber mindst 3 deltagende hold.
DBSF's præmier til individuelle og hold uddeles
efter følgende retningslinier:
• Første-præmie ved minimum 3 deltagere/hold

Rolf Lind
begrunder med
at forslaget
fremsættes fordi
man tit har stødt
på problemer
med diplomer.
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Anden-præmie uddeles ved 2 deltagere/hold
Tredie-præmie uddeles ved 3 deltagere/hold

Forslaget er vedtaget.

Nicolai Marslev
udtalte at forslaget
fremsættes på grund af
alderstrinet.
Klaus Lykkebæk og
Jørgen Graff
tilslutter sig.
Fremsat af JBSU

Forslaget er bortfaldet.

§2.5

Rolf Lind mener at det skal overlades til lovudvalget og at man
skal koncentrere sig om forslag 2.
Henrik Toft uddybede forslaget
og håber at der bakkes op om
forslag 1.

Ændringer til underlæggende §§
Alternativ 1

Antallet af deltagende hold pr.
klub, samt med hvilke skytter
klubben ønsker at sætte hold,
gives frit ved DM.
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kompromis med Lykkebæks
forslag om navngivning af hold
på forhånd.
Arne Vindum afsluttede med at
fremføre at det er da resultaterne
der tæller.
Fremsat af JBSU

§2.6
Ændringer til underlæggende §§
Alle divisioner/aldersklasser kan skyde til nationale
rekorder og alle DBSF-mærker

86 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.

Begrundelse: Hvorfor kan micro ikke sætte danske
rekorder og hvorfor kan de ikke erhverve nåle som
1000, 1100, 1200, 1300, de skyder jo pointene.
Fremsat af FBSU

4.1.2

50 stemmer for.
Ændringsforslag:
4.1.2 slettes eller der indføjes, hvad
medlemmernes data skal bruges til, da
dette ellers er i strid med persondataloven.

Forslaget er vedtaget.

Jørgen Graff påpeger at
der her også skal tages
hensyn til midler fra
folkeopysningsloven.

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
91 Stemmer for.
§ 6.4.2
Forslaget er vedtaget.
På forbundsmødet sidste år blev begrebet minikadet vedtaget
som navn. Ved en senere redaktionel ændring optræder nu
begrebet ”mini.
Vedtaget at ændre begrebet ”minikadet” til ”mini”, som det
står i § 6.4.2. og dermed lovliggøre den nuværende
betegnelse.
Fremsat af DBSF Bestyrelse

Forslaget er

bortfaldet.
7.1.8 FITA 900 runde
består af 30 pile fra hver af følgende afstande og mod 122 cm.
ansigt: 60m, 50m. og 40m. for alle senior + oldboys/girls klasser.

DBSF ungdom
60. 50. 40m. for Junior herrer og damer, alle klasser undtaget
barbue
50. 40. 30m. for Kadet drenge og piger og junior barbue.
30. 20. 15m. for Mini drenge og piger og Kadet barbue.
20. 15. 10m. for Micro drenge og Mini barbue.
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15. 12. 10m. for Micro begyndere og micro barbue.

Fremsat af JBSU

§7.1.8
Ændringsforslag
FITA 900runde
Består af 30 pile fra hver af følgende afstande og mod 122 cm.
Ansigt.
60 – 50 – 40m. for alle junior, senior + oldboys/-girls klasser
50 – 40 – 30m. for kadet
30 – 20 – 15m. for mini
20 – 15 – 10m. for micro
Fremsat af FBSU
§7.1.8 Ændringsforslag:
FITA 900 runde
består af 30 pile fra hver af følgende afstande og
mod 122 cm. ansigt:
60 – 50 – 40 m: Seniorer og oldboys/oldgirls
50 – 40 – 30 m: Juniorer
40 – 30 – 20 m: Kadetter
30 – 25 – 20 m: Minier
20 – 15 – 10 m: Mikroer

Forslaget er
bortfaldet.

74 stemmer for.
Forslaget er
vedtaget.

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug

§ 7.1.9
Slette denne §, med begrundelse at
standardbuen ikke findes i Danmark.
Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 7.5.2

Slette §, med begrundelsen at
standardbuer ikke findes i
Danmark og dermed heller ikke
standarddivisionen.

Forslaget er trukket.
Da paragraffen ikke
vedrører buer.

83 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.

.Fremsat af Rønne Bueskyttelaug

§ 7.7.2
– 7.7.3.1

Slette alle §§ fra § 7.7.2 – §
7.7.3.1
med begrundelsen, at der ikke er noget at
bruge et afsnit om et udendørs
verdensmesterskab til i et dansk lovkompleks.

Forslaget trækkes med forventning om
at intentionerne i forslaget indgår i
lovudvalgets videre arbejde.
Rolf Lind påpegede at 7.3.3. står for
olympisk runde v/ andre turneringer
og det kan det være svært at se
konsekvenserne hvis det slettes.

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 7.9.7

At beholde denne §, men samtidig 85 stemmer for.
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at slette flg. 2 §§ 7.10.1.9 og
7.10.4.7, da de er helt ens.
Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 7.10.3.1 Slette denne §, da der
umiddelbart ikke er nogen grund til at
henvise til en manual, som ingen alligevel
har.

Forslaget er vedtaget.

80 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.

Forslaget er lig med forslag til
8.12.3.
Hvis forslaget vedtages er 8.12.3.
samtidig slettet.

Fremsat af SBSU´s bestyrelse
Ændring af aldersklasser og afstande for ungdomsskytter op til og
med 16 år.
Forslaget tager udgangspunkt i at der er et stigende antal af børn
helt ned til 6 år der skyder med bue, samt Lyngbys forslag, dog
med den ændring at alle ansigter indendørs er på 40 cm.
Da aldersgrænsen ved sidste Forbundsmøde blev sat yderligere 1
år op for mikroernes vedkommende er der en meget stor
spredning i denne række.

Klaus Lykkebæk begrunder
forslaget med at de
unge skytter sidste
år fik et meget
stort spring, her
gives der en mellem distance.

Forslag 1.
Indendørs:

til og med det år
man fylder 9 år
10 - 11 år
12 - 13 år
14 - 16 år

mikro 9
mikro 11
mini
kadet

8m 40 cm ansigt
8m 40 cm ansigt
12 m 40 cm ansigt
12m 40 cm ansigt

35 stemmer for.
Forslaget er
faldet.
I tillid til at lovudvalget
konsekvensretter.

Udendørs:
For alle fitaafstandene gælder at de 2 længste afstande er på 122
cm ansigter mens de 2 korteste afstande er på 80 cm ansigter.
til og med det år man
fylder 9 år mikro 9 20m
10 - 11 år
mikro 11 30m
12 - 13 år
mini
40m
14 - 16 år
kadet
50m

15m
20m
30m
40m

Fremsat af SBSU´s bestyrelse

Forslag 2:
Damejunior afstandene laves til de samme
afstande som hos herrejuniorer

15m 10m
20m 15m
30m
20m
30m
20m

Karsten Weikop,
Henny Jeremiassen
og Michael Søemod
tilkendegav at der
efter deres mening er
klasser nok.
Tom Heneberg og
Henrik Larsen
tilsluttede sig forslaget.

69 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.
Inger Andersen
Middelfart finder det ikke rimeligt
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afstande som hos herrejuniorer
17 - 18 år
Junior 70m 60m 50m 30m

at piger på 17-18 år skal ud på 70 meter.
Aleks Mikkelsen finder det OK hvis junior
pigerne kommer med op, idet de
tit står alene ved en skive.
Her får de mulighed for medalje.
Klaus Lykkebæk er enig, selv recurve piger
på 14-16 år kan nå ud på 70 meter.

Vedtagelse af forslag 2 får konsekvenser på flg. §§
§ 7.1.2.1

junior damer fjernes fra linie 4 og indsættes i stedet i linie 3 sammen med junior
drenge

§ 7.1.2.2

junior damer fjernes fra linie 3 og indsættes i stedet i linie 2 sammen med junior
drenge

§ 7.1.2.4

junior damer fjernes fra linie 4 og indsættes i stedet i linie 3 sammen med junior
drenge

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug

§ 8.12.3
Slette denne §, da der umiddelbart ikke er
nogen grund til at henvise til en manual, som ingen alligevel
har.

Forslaget er vedtaget
under 7.10.3.1

Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
87 stemmer for.
§ 9.5.7.1

Tilføje flg. tekst: ”Pilene mærkes med ringe og Forslaget er vedtaget.
Henrik Larsen begrundede
skydes i numerisk rækkefølge.
forslaget.
Det drejer sig om feltskydning.

Fremsat af SBSU´s bestyrelse

Forslag 3:
Hvis forslag 1 og 2 vedtages får det konsekvenser for
aldersklasserne for jagt og feltskydningen.

Forslaget falder ud.

Der foreslåes at de afstande, der blev vedtaget ved sidste
forbundsmøde bibeholdes.
Eneste ændring bliver at betegnelsen ved mikro til mikro 9 og
mikro 11, der begge skyder fra den samme afstand.

På sidste forbundsmøde hvor bilag 2 blev vedtaget i sin helhed,
var der ligeledes et skema med afstande på 3D-runden. Dette er aldrig blevet
19

indsat i lovkomplekset.
Det burde være i en § 9.15.1.5 som så skulle hedde:
3-D runden
Min/ Maks afst. I meter
Rød post Recurve
Blå post
grøn post gul post mini
og Compound
bar- Lang
kadetter
buejæger
5-45
5-30
5-30
5-25

Skal
indføjes
er
vedtaget
Hvid post
Mikro 9 og sidste år.
Mikro 11
5-20

SBSU´s bestyrelse

Forslag 4:
91 stemmer for forslaget.
Vedtaget nyt punkt 10.1.14.4.5 Holdfinaler ved
Forbundsmesterskaberne for ungdom

Forslaget er vedtaget.

Konsekvensrettes
( se nedenstående).

SBSU ønsker indførelse af holdfinaler.
Klaus Lykkebæk begrundede
Holdfinaler skal afvikles ved tilmelding af mere end 1 hold. forslaget der drejer sig om
Der henvises til seniorernes afvikling af holdfinaler og
Forbundsmesterskaber for
samme regler følges for ungdom.
holdfinaler for ungdom der
skal skrives ind i lovkomplekset.
Vedtagelse af forslag 4 får konsekvenser på flg. §
Forslag til ny §. 10.1.15
§ 10.1.15 Holdfinaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom.
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af holdfinaler og samme
regler følges for ungdom. Det vil sige at hold kan sammensættes på tværs af køn. Blot man
skyder på de samme distancer. Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler. er at de skal
afvikles ved tilmelding af mere end 1 hold.
§ 10.1.16

lig med den gamle § 10.1.15

Klaus Lykkebæk har bearbejdet SBSU’s 4 forslag og indsat konsekvenser.

Fremsat af Lyngby Bueskyttelaug

56 stemmer for.
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ningen af Byes.
Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 10.1.1.1 tallet 3 skytter ændres til 4 skytter
som konsekvens af vedtagelsen af
ændringen i § 10.1.14.1
Fremsat af Rønne Bueskyttelaug
§ 10.1.14.1 At ændre tallet 3 til 4 skytter i første
linie.

Forslaget trækkes.

Forslaget trækkes.

Fremsat af Lyngby Bueskyttelaug
§ 10.2.5.5.1
At alle skytter skal skyde på 2. dagen.

78 stemmer for.
Forslaget er vedtaget.

Dette må betyde at der skal laves om på §
En mulig tekst kunne være, (Klaus Lykkebæk):

Henrik Toft forespurgte om
vedtagelsen også gælder alle hold,
for så kan en lang dag forudses.

Indendørs DM:
§ 10.2.5.5.1
Individuelle eliminations runde og finalerunde
afvikles som beskrevet i afsnit 10.2.2. dog
således, at alle skyder på 2. dagen, når der er
mere en 1 deltager i rækken.

Jørgen Graff fastslår at der tydeligt
står Individuelle.

Fremsat af DBSF Bestyrelse

Forslaget er trukket.
10.21.5 Ændres til:
Ordinært Forbundsmøde afholdes fortrinsvis i
Idrættens Hus, Brøndby
Fra Forbundets side ydes rejsetilskud til
foreningerne i form af et beløb svarende til 2. klasses
togbillet fra by til by for 1 (én)
repræsentant fra hver forening.

Dirigenten

Hermed er punkt 6, indkomne forslag behandlet.
Mødet suspenderes fra kl. 15,00 til 15,20 for kaffepause.

Ad 7

Fastlæggelse af Danmarksmesterskaber:
Fastlagte Dm 2004:
DM inde seniorer i Silkeborg februar/marts.
DM inde ungdom i Ålborg 20-21 marts
Dm ude seniorer i Nykøbing F. muligvis 6-7 august.
DM ude ungdom mangler.
DM i jagt & felt i Helsinge. september
Fastlagt i 2005, DM inde seniorer i Hillerød 5-6 februar.
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Indendørs VM for seniorer i Ålborg 2005.
Indendørs EM for ungdom i Silkeborg.
Ad 8

Valg af Bestyrelse og suppleanter
Valg af formand:
Valg af økonomiansvarlig
Valg af breddeudvalgsformand
Valg af 1.suppleant til bestyrelsen
Valg af 2.suppleant

Ad 9

Rolf Lind, valgt for 2 år
Steen Jørgensen valgt for 2 år.
Ib Gilberg valgt for 2 år.
Torben Olsen, valgt for 1 år
Jan Larsen, valgt for 1 år

Valg til Udvalg

Lovudvalgets formand

Arne Vindum valgt for 2 år.

Dommerudvalgets formand
1 medlem af eliteudvalget
Amatør og Ordensudvalget
1 medlem
1. suppleant
2.suppleant
Ad 10

Peter Rygård valgt for 3 år.
Bjarne Jensen valgt for 2 år
Henrik Larsen valgt for 1 år

Valg af revisorer
1.Revisor
1.Revisorsuppleant
2.Revisorsuppleant

Ad 11

Stig Andersen valgt for 2 år.
John Skou valgt for 2 år valgt for 2 år

Majbritt Løvschall valgt for 2 år
Else Bomholt valgt for 1 år
Ove Nielsen valgt for 1 år

Fastsættelse af
1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden
Afgiften fri - arrangøren bestemmer selv beløbet.
2. Næste Forbundsmøde
Fastsat til den 9 maj 2004 i København.

Ad 12

Eventuelt
Jan Rytter
med en opfordring fra ungdomsprokektet som mangler kontaktpersoner med Email adresser.
Bent Gormsen.
Takkede bestyrelsen, som fortjener ros for en god indsats, selvom vi ikke altid er enige.

Dirigenten

Takkede for god ro og orden,

Rolf Lind,
Formand

Rettede en tak til alle for et godt møde og overrakte dirigenten en vingave med tak for en god
indsats.
Ønskede alle god tur hjem.
Forbundsmødet sluttede med et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund.
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Dato:

Dato:

__________________________
Forbundsformand

___________________________
Dirigent
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