
 
 Dansk Bueskytteforbund 

 Idrættens Hus 
 Brøndby Stadion 20 
 2605 Brøndby 
 Tlf.  +45 43262728 
 Fax :  +45 43262729 
 Email  dbsf@dbsf.dk 
 Hjemmeside: www.dbsf.dk 

 

 
 
 

DAGSORDEN 
 
 

Forbundsmøde 2006 

på 
Hotel Scandic Odense 

Hvidkærvej 25 
5250 Odense SV 

 
Søndag d. 14. maj 2005, kl. 10.00 

 
 
 
 

Denne dagsorden medbringes 
 

 



 



 
Forbundsmøde d. 14. maj 2006                                             
 

 
Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent og mødesekretær 
 
 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
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 4. Aflæggelse af beretninger 
  4.1 Bestyrelsen 
  4.2 Breddeudvalget  
  4.3 Eliteudvalget 
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 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
  5.1 Det reviderede regnskab og status for 2005 
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 6. Behandling af indkomne forslag 
 
 7. Fastlagte Danmarksmesterskaber og evt. internationale turneringer 
 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
  Forbundets næstformand - På valg er Erik Hjortebjerg 
  Eliteidrætsudvalgets formand - På valg er Sanne Rahbek 
  Breddeidrætsudvalgets formand - På valg er Ib Gilberg – for et år 
  Et bestyrelsesmedlem - På valg er Klaus Lykkebæk 
  1. suppleant - På valg er Torben Olsen 
  2. suppleant - På valg er Jan Larsen 
 
 9. Valg af nedsatte udvalg: 
  Breddeidrætsudvalgets formand - På valg er Ib Gilberg – for et år 

2 medlemmer af Breddeidrætsudvalget -  
På valg er Steffen Thorkildsen og Leif Roed Pedersen 
1 medlem af Eliteidrætsudvalget - På valg er Michael Søemod 
1 medlem af Eliteidrætsudvalget - På valg er John Skou – for et år 
2 medlemmer af lovudvalget godkendes/vælges -  
Pt. Carsten Schultz-Nielsen og Else Bomholt 
2 medlemmer af Dommerudvalget -  
På valg er fra Vest: Otto Zebitz og fra Øst: Jan Petersen 
Formand for amatør- og ordensudvalget - På valg er Peter Rygaard – 3 år 
2. suppleant til amatør- og ordensudvalget - På valg er Henrik Larsen 

    
10. Valg af revisor. 
  1. Intern revisor - På valg er Mari Haajanen 

 1. revisorsuppleant - På valg er Else Bomholt 
 2. revisorsuppleant - P.t. vakant. 

 
 11. Fastsættelse af: 
  1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden 
  2. Næste Forbundsmøde 
 

12. Eventuelt 
  



 
 
 
 
 
  
 
 
I forbindelse med Forbundsmøde d. 14. maj 2006 indstilles følgende personer til valg 
 
Bestyrelsen: 
Forbundets næstformand:  Bestyrelsen indstiller Erik Hjortebjerg som modtager genvalg 
    
Eliteudvalgsformand:  Bestyrelsen indstiller Sanne Rahbek, som modtager genvalg 
 
Breddeudvalgsformand:  Ib Gilberg trækker sig. Bestyrelsen indstiller Morten Holm-Nielsen 
 
Bestyrelsesmedlem:  Bestyrelsen indstiller Klaus Lykkebæk, som modtager genvalg 
 
1. Suppleant:   Bestyrelsen indstiller Torben Olsen, som modtager genvalg 
2. Suppleant:   Jan Larsen modtager ikke genvalg. Ingen kandidater opstillet 
 
1. Intern revisor:  Mari Haajanen modtager ikke genvalg. Ingen kandidater opstillet 
 
1. Revisorsuppleant:  Bestyrelsen indstiller Else Bomholt, som modtager genvalg 
2. Revisorsuppleant:  Vakant. Ingen kandidater opstillet 
   
Eliteudvalget: 
Medlem:  Bestyrelsen indstiller Michael Søemod, som modtager genvalg 
Medlem:  John Skou trækker sig. Ingen kandidater opstillet 
   
Breddeudvalget: 
Breddeudvalgets formand:  Ib Gilberg trækker sig. Bestyrelsen indstiller Morten Holm-Nielsen 
2 Medlemmer:   Steffen Thorkildsen og Leif Roed Pedersen genopstiller ikke.  
    Finn Larsen fra Middelfart stiller op til breddeudvalget – Ingen øvrige 
    kandidater opstillet 
 
Dommerudvalget: 
Formand Øst:  Bestyrelsen indstiller Jan Petersen, som modtager genvalg 
Formand Vest:  Bestyrelsen indstiller Otto Zebitz, som modtager genvalg 
 
Lovudvalget: 
2 medlemmer:   Pt. Carsten Schultz-Nielsen og Else Bomholt 
 
Amatør- og ordensudvalget: 
Formand:   Peter Rygaard genopstiller. Stig Andersen stiller op som modkandidat 
2. Suppleant:   Bestyrelsen indstiller Henrik Larsen, der modtager genvalg 

 



 
 
 

SBSU              

Klubnr. Navn 
Stem-
mer 2006

H0-
12 

H13-
18 

H19-
25 

H26-
60 H>60 

D0-
12 

D13-
18 

D19-
25 

D26-
60 D>60

11202637 Frederikssund I.F. 1864 3 37 6 12 0 13 3 2 0 0 1 0
11204034 Frederiksværk Bueskytteforen. 2 20 1 5 0 8 4 0 0 0 2 0
11202632 Gladsaxe Bueskytte Klub 5 69 8 14 5 28 5 1 2 2 3 1
11202626 Glostrup Bueskyttelaug 2 27 2 6 1 11 4 0 1 0 2 0
11202634 Helsinge Skytte & Idrætsforen. 3 34 15 8 1 4 0 0 1 1 4 0
11202635 Hillerød Bueskyttelaug 4 51 10 5 3 21 3 0 4 0 5 0
11202639 Kalundborg Bueskytteforening 2 29 6 7 1 10 1 0 0 0 3 1
11202628 Københavns Bueskyttelaug 5 104 9 22 5 47 11 1 4 0 3 2
11202640 Køge Bueskyttelaug 5 66 15 14 2 23 4 1 3 0 4 0
11202623 Lavia København Bueskytteafd 2 20 1 2 0 7 3 0 2 0 4 1
11203761 Lejre Langbue Laug 3 36 1 1 1 26 4 0 1 0 1 1
11202630 Lyngby Bueskyttelaug 5 87 13 15 1 28 10 6 10 0 4 0
11204041 Nejlinge Buelaug 1 10 3 0 0 5 1 0 0 0 1 0
11209593 Nivå G.F's Bueskytteafdeling 3 42 4 10 3 17 3 2 0 1 2 0
11208214 Nordkystens Bueskyttelaug 2 24 3 5 0 6 7 0 0 0 3 0
11202643 Nykøbing F Bueskyttelaug 3 37 5 13 0 9 7 0 0 1 1 1
11203257 Næstved Bueskyttelaug 1 9 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
11202638 Roskilde Bueskytteklub 5 83 27 20 2 19 6 1 2 3 3 0
11402645 Rønne Bueskytte Laug 4 48 6 11 0 15 7 0 1 0 7 1
11209441 Slagelse Bueskyttelaug 2 26 6 3 2 10 1 1 2 0 0 1
11203306 Sorø Bueskyttelaug 4 51 12 11 0 20 5 0 0 0 3 0
11200618 Stenlille Jagt & Feltskytter 3 39 8 4 4 21 1 0 0 0 1 0
11201466 Taastrup IK Bueskytteafd. 5 69 11 21 3 19 2 1 4 0 8 0
11200476 Ugerløse IF, Bueskydning 1 10 0 2 1 5 0 1 0 0 1 0
11204001 USG Bueskydning 2 19 0 0 4 13 0 0 0 1 1 0
11202642 Vordingborg Bueskyttelaug 3 34 9 6 1 10 3 1 1 0 2 1
 I alt 80 1081 181 218 40 403 95 18 38 9 69 10
 
 
 
 
 
 
 
 
FBSU              

Klubnr. Navn 
Stem-
mer 2006

H0-
12 
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18 
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25 

H26-
60 H>60 

D0-
12 

D13-
18 

D19-
25 

D26-
60 D>60

11508728 Broby Sg&I's Bueskytteafdeling 2 17 2 3 1 8 0 0 2 0 1 0
11500916 Bueskytteforeningen Arcus 3 43 13 9 1 11 0 1 1 1 6 0
11502648 Lavia-Odense Bueskytteafd 1 14 2 2 0 6 1 0 2 0 1 0
11502650 Middelfart Bueskyttelaug 4 58 6 17 2 21 4 0 3 1 4 0
11502444 Midtfyns Bueklub 2 22 3 7 2 5 1 0 1 2 1 0
11502649 Odense Bueskytte Klub 2 27 5 3 1 11 1 0 1 0 5 0
11502651 Svendborg Bueskyttelaug 2 25 4 5 0 11 1 0 1 0 3 0
11503834 Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 1 12 3 4 0 4 0 0 0 0 1 0
11504156 Ærø Buelaug 1 15 1 0 0 11 1 0 0 0 2 0
 I alt 18 233 39 50 7 88 9 1 11 4 24 0



 
 
 

JBSU              

Klubnr. Navn 
Stem-
mer 2006

H0-
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25 
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60 H>60 
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12 

D13-
18 

D19-
25 

D26-
60 D>60

11603287 Blicheregnens Bueskytter 2 28 10 3 0 11 2 0 2 0 0 0
11607389 Brande Bueskytte Klub 2 19 1 6 2 9 0 0 0 0 1 0
11603071 Branderup Ungdoms- og IF 1 11 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0

11608671 
Broager Ungdoms & IF 
Bueskytteafd 3 35 6 12 1 9 1 2 1 0 3 0

11604728 Brørup Bueskyttelaug 1 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
11600094 Bueskyttelauget Buen 1 9 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0
11609440 Bueskyttelauget Viking 4 60 14 14 1 17 5 0 1 0 8 0
11602670 Frederikshavn Bueskytteforen. 1 12 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0
11603009 Gøgereden 1 8 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0
11608672 Haderslev Bueskyttelaug 2 17 3 1 0 7 3 0 1 0 2 0
11602656 Herning Bueskyttelaug 2 18 1 0 0 11 3 0 2 0 1 0
11602441 Himmerlands Bueskyttelaug 1 10 0 0 3 4 0 0 0 0 1 2
11602655 Hinnum Hut 2 23 2 9 1 9 1 0 1 0 0 0
11602657 Holstebro Bueskytteforening 2 27 3 5 0 11 1 1 2 1 3 0
11601988 Nsu Bueskytteafdeling 1 7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0
11602665 Nørre Snede Bueskyttelaug 3 32 9 4 2 16 0 0 0 0 1 0
11603014 PALNETOKE 2 20 10 1 1 6 0 0 0 1 1 0
11602667 Randers Bueskyttelaug 5 133 28 24 2 57 9 0 4 2 6 1
11608771 Ribe Bueskyttelaug 1 12 1 5 0 4 1 0 0 1 0 0
11603553 Samsø Bueskytter 1 11 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0
11602664 Silkeborg IF's Bueskyttelaug 2 25 2 6 0 10 1 2 1 2 1 0
11606222 Stensballe I K's Bueskytteafd 1 13 5 1 0 6 1 0 0 0 0 0
11602652 Sønderborg Bueskyttelaug 2 19 3 8 0 7 0 0 0 0 0 1
11602651 TGI Bueskydning 2 23 8 4 0 10 1 0 0 0 0 0
11603147 Tiufkjær Bueskyttelaug 1 10 2 1 0 6 0 0 0 0 1 0
11602940 Varde Bueskyttelaug 3 34 5 12 1 12 0 0 0 2 2 0
11608008 Vejen Bueskytteforening 3 31 7 9 0 13 0 0 1 1 0 0
11602654 Vejle Bueskyttelaug 2 24 3 3 3 13 1 0 1 0 0 0
11602666 Viborg Bueskyttelaug 1 15 2 3 0 8 0 0 0 0 2 0
11603068 Aabenraa Bueskyttelaug 1 8 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0
11602668 Aalborg Bueskyttelaug 5 86 12 13 7 31 2 1 6 3 10 1
11602661 Århus Bueskyttelaug 4 58 5 11 3 20 10 0 2 2 4 1
11603082 Århus Langbueklub 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
 I alt 66 848 156 171 28 341 47 6 27 15 51 6
              
68 I alt alle foreninger 164 2162 376 439 75 832 151 25 76 28 144 16
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Forbundsmøde 
14. maj 2006 i Odense 



 
Beretning til forbundsmøde 2006 

 
DET SKAL VÆRE SJOVT AT SKYDE MED BUE 

 
De forslag, der er fremkommet til det kommende forbundsmøde, kan betyde nogle væsentlige 
ændringer i vor organisation og vor måde at gennemføre aktiviteter på.  
Uanset hvilken løsning vi finder frem til, skal vi hele tiden tænke på vor overordnede vision som den 
står i overskriften. Gør vi det, og udvider vi forståelsen af ordene fra mere end blot det at stå på 
skydelinjen og spænde buen, til også at omfatte alt det, der er omkring selve skydningen, nemlig 
ledelse, træning, stævne m. m. m, er det mit håb, at debatten vil tage sit udgangspunkt i denne 
vision og dermed blive til gavn for fremtiden i dansk bueskydning.    
 
Økonomi 
Vi har igen i år i fællesskab været meget bevidste og ansvarsfulde omkring vor økonomi. Det er 
således lykkedes at komme ud med et væsentlig mindre underskud end budgetteret uden det er 
gået ud over aktivitetsniveauet. Det skyldes dels nogle forøgede indtægter fra DIF og Team 
Danmark og dels en god og stram styring af vort omkostningsniveau. 
”Forretningen” DBSF har efterhånden nået et anseligt niveau med en omsætning af penge på 
omkring 3,2 mio. kr. Det kræver en tæt opfølgning i hverdagen, da der er mange konti og aktiviteter 
at holde styr på. Jeg synes, der er god grund til at rose vor økonomiansvarlige Steen Jørgensen og 
Helle Jakobsen for at bevare og styre overblikket, men også alle de budgetansvarlige for virkelig at 
gøre deres yderste, for at overholde de vedtagne budgetter. 
Til trods for den stramme styring er det i årets løb heldigvis muligt at tilpasse og flytte lidt rundt på 
pengene, så økonomien ikke stiller sig i vejen for de ændringer, der altid indtræffer i 
aktivitetsplanerne i løbet af året. 
 
Vor egenkapital udgør pr. 31/12 2005 ca. kr. 1.300.000    
 
Stævner 
Danmark var i 2005 vært for to store begivenheder nemlig VM i indendørs bueskydning i Ålborg og 
EM i udendørsskiveskydning for ungdom. Begge stævner blev afviklet med stor succes og vi har 
kun modtaget ros fra alle steder for vor afvikling af stævnerne. 
Det skal rettes en stor tak til de to organisationskomiteer for deres store arbejde. Vi har tydelig 
bevist overfor bueverdenen, at vi i Danmark kan afholde store stævner, idet vi både på det 
overordnede plan og i detaljen magter at føre vore visioner ud i livet. 
 
Hvis Danmark en dag vedtager at søge om værtskabet for OL, er det en forudsætning, at landet 
afholder nogle store begivenheder inden for de enkelte sportsgrene. Jeg er sikker på at dansk 
bueskydning vil kunne leve op til disse krav og dermed medvirke aktivt i de indledende faser, der 
skal være for at få en ansøgning i IOC, ligesom jeg er overbevidst om, at vi kan magte 
bueskydningsdelen af et OL på dansk grund. 
 
Ud over de to store stævner har der heldigvis været afholdt en lang række lokale stævner i årets 
løb. Der gøres et stort arbejde fra de arrangerende klubber og det er dejligt at se, at stævnerne er 
velbesøgte. 
 
For at gøre stævneafviklingen endnu bedre har forbundet investeret i materiel til brug for 
stævnearrangørerne: Hos Danage i Broager har vi lyd- og lysudstyr stående, ligesom vi har købt 
udstyr til styring af finaleskydning med resultatvisning. DBSF tager ikke penge for at udlåne dette, 
men for at sikre at materiellet altid er i orden, skal der betales en afgift til Danage for handling og 
eftersyn af materiellet på kr. 500, ligesom der skal betales fragt fra og til Broager. Derudover har 
breddeudvalget i samarbejde med Jens Fudge udarbejdet et edb program til brug for afvikling af 
skivestævner. Dette program kan rekvireres gratis af alle klubber ved henvendelse til sekretariatet. 
 
Det er vort håb, at vi med disse tiltag kan gøres det både nemmere og sjovere at afvikle og 
medvirke i danske stævner. 
 



 
 
Bredde 
Der henvises til breddeudvalgets beretning.  
Udvikling af vor træneruddannelse er ved at være tilendebragt. Der er god gang i såvel trin 1 som 
trin 2 uddannelserne og i skrivende stund er kurserne for trin 3 ved at blive gennemført. 
Det er dejligt at konstatere, at så mange har vist interesse for at gennemgå trænerkurserne, og det 
er vort håb og tro, at disse kurser vil være med til at højne kvaliteten af den instruktion, der finder 
sted i klubberne. 
Vi lever i en tid, hvor fritids-tilbud til såvel unge som voksne er mangfoldige og det er efter min 
opfattelse absolut nødvendigt, at vi nøje overvejer, hvad det er vi tilbyder nye medlemmer, der gerne 
vil prøve bueskydning, hvis vi skal fastholde dem som medlemmer, også efter en prøveperiode er 
overstået. 
Her er forhold som klubånd, faciliteter, materiel osv. meget vigtig, men kvalitet i træningen er nok et 
af de vigtigste elementer. Det er afgørende, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben, at 
forældre til børn føler en tryghed ved at sende deres børn til bueskydning og at vi kan vise, at vi 
magter at såvel lære dem om bueskydning, som at vi kan videreudvikle vore skytter ud over 
begynderstadiet. 
Jeg kan derfor kun opfordre klubberne til at bruge de trænere, der bliver uddannet. 
 
Som mange sikkert har erfaret, kommer der en del mennesker i vore klubber, der gerne vil prøve 
bueskydning og som også melder sig ind. Når vort medlemstal alligevel ikke stiger særlig meget, 
skyldes det, at mange efter nogen tid melder sig ud igen.  
Der ligger derfor en stor udfordring i klubberne til at gøre noget aktivt og bevidst for at fastholde de 
medlemmer, der kommer til klubben. Værktøjerne kan være mange - lige fra kvalitet i træningen til 
inddragelse af forældre i arbejdet omkring de unge. Jeg skal her opfordre klubbestyrelserne til at 
sætte fastholdelse på programmet og tænke over, hvilke ting den enkelte klub kan gøre og forsøge 
at udmønte det i egentlig handlinger i klubben. Det giver glæde og fornyet energi i klubben, når et 
sådant projekt viser gode resultater, samtidig med, at der bliver flere at fordele opgaverne på. 
 
Som det fremgår af indkaldelsen til forbundsmøde har Ib Gilberg valgt at stoppe som 
breddeudvalgsformand. Det kommer ikke som en overraskelse, da Ib allerede sidste ønskede at 
trække sig, men dog gerne ville gøre arbejdet med træneruddannelse færdig og derfor tog et år til. 
 
Jeg vil gerne her rette en varm tak til Ib Gilberg for et godt og stort stykke arbejde som 
breddeudvalgsformand. Ib er i besiddelse af et enormt kendskab til bueskydning på alle niveauer, og 
har derfor været særdeles kompetent til at redigere det materiale der bruges til træneruddannelsen 
og til at tilrettelægge selve kursusforløbene. 
 
Det er på sin plads, at fremhæve at Ib ikke kun har arbejdet i breddeudvalget, men gennem årene 
har besat mange poster i forbundet, herunder bl.a. som formand for SBSU. 
 
Tak til Ib - ikke kun for dit store arbejde - men også for samarbejdet med dig i bestyrelsen. Det har 
været en fornøjelse og selv om du stopper i bestyrelsen håber jeg at se dig fremover på 
buebanerne, måske i endnu støre omfang, nu hvor du slipper bestyrelsesarbejdet. 
 
Nordisk samarbejde 
Igennem de seneste år afholdes der hver vinter et møde mellem repræsentanter for bestyrelserne i 
de nordiske lande. Vi gennemgår her de emner, der er relevante for et samarbejde. Der er allerede 
kommet resultater ud af disse møder. Vi koordinerer en nordisk indsats på internationalt plan f.eks. i 
Emau og Fita. 
Vi samarbejder på uddannelsesniveau og satser også på et nærmere samarbejde på eliteniveau, 
hvor skytterne kan have glæde af at træne sammen. 
Der er nu faste retningslinjer for et Nordisk mesterskab for unge der skifter mellem felt og skive. I 
2005 afholdtes NM i felt i Danmark, nemlig i Helsinge. Et fint arrangement med mange skytter fra de 
nordiske lande. Jeg skulle hilse fra mødet og sige tak til Helsinge for arrangementet. 
I 2006 er der skivemesterskab i Sverige den 1. og 2. juli og som altid er der åben tilmelding. Vi 
håber rigtig mange fra Danmark vil deltage, og stævnet er af ungdomstræneren udnævnt til 
iagttagelsesstævne for udtagelse til VM. 
 



 
 
Ungdomsprojekt 
Da vi fik tildelt såvel VM som EM, blev det samtidig starten til vort ungdomsprojekt. Mange unge 
mennesker har fået en god og grundig indføring i buetræning, og vi kan da også på såvel 
deltagerantal som på resultater se mange gode virkninger af ungdomsprojektet. 
Det er derfor besluttet, at vi fortsætter med ungdomsprojektet. I 2006 kommer det i vid udstrækning 
til at køre efter samme koncept som tidligere, med en række storsamlinger, hvorfra en bruttotrup 
udtages, der igen danner basis for udtagelse af de skytter, der skal repræsentere Danmark ved 
internationale stævner. 
 
Fra 2007 håber vi i større omfang at kunne inddrage vore nyuddannede trin 3 trænere, således at 
der kan blive flere samlinger, der er mere lokalt forankret. Ungdomsprojektet vil således fortsætte, 
men ungdomstrænerens opgave blive mere at følge op på de lokale fællessamlinger og herunder 
have kontakt til trænerne samt fortsat at stå for træning af bruttotrup og landsholdstrup. 
 
Vi satser fortsat på at sende skytter ud til internationale stævner, da dette er en nødvendig træning 
for de, der senere ønsker at udvikle sig inden for eliten på seniorniveau. 
For 2006 er det helt store mål VM i skiveskydning der foregår i Mexico. Omkostningerne ved at rejse 
så langt er større end normalt, så vi skal være sikre på, at de unge skytter vi sender af sted, virkelig 
er dem der vil noget med deres skydning. Der skal således slides i det i sommersæsonen for at blive 
udtaget, men for de heldige vinker der helt sikkert en stor oplevelse forude. 
 
Seniorprojekt 
For fortsat at styrke og udvikle træningen af bueskytter i Danmark foreslår bestyrelsen, at der 
oprettes et seniorprojekt, der tager sit udgangspunkt i den måde vi har opbygget juniorprojektet på. 
Det vil sige, at projektet skal spænde mellem bredde og elite og sikre, at de skytter, der er på vej 
frem i deres skydning, får mulighed for at træne under kvalificeret ledelse. Det påtænkes, at der skal 
gennemføres en række storsamlinger rundt omkring i landet. Disse skal være åbne for eliteskytter 
og de bedste bredde skytter. Ud fra disse samlinger udtages et bruttohold, således om vi også har 
det i dag. Herfra vælges landsholdsskytterne.  
Vi har i dag ikke nogen egentlig træning for compound eliten og det er tanken at dette projekt også 
skal tage sig af dette. 
Træneren skal således have sit udgangspunkt i compound skydning, men skal også kunne 
dokumentere, at vedkommende kan træne recurveskytter. Projektet skal arbejde tæt sammen med 
vor landstræner og med juniorlandstræneren, således at det forsat sikres, at der er en rød tråd i 
træningen. 
Detaljer i projektet, herunder hvilke skytter der får adgang til storsamlinger, indhold af disse osv., 
skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende træner og er derfor endnu ikke fastlagt.  
Vi har søgt efter en træner, men i skrivende stund er der endnu ikke fundet en. 
 
Felt 
Året 2005 blev resultatmæssigt et fint år, idet Niels Baldur vandt Europamesterskabet. Et stort 
tillykke med det. 
Som det også er anført i eliteudvalgets beretning, er det svært at aktivere klubberne til at arrangere 
arrowheadstævner på grund af manglende tilslutning fra skytterne. Det er klart, at vi må sætte os 
sammen og analysere, hvad der sker på dette område og hvor fremtiden ligger. 
Under Nordisk møde drøftede vi feltskydningens fremtid og det er et meget uens billede, der tegner 
sig. I Sverige ses en tilbagegang for skovrunden og 3D skydning, mens arrowhead går fint frem. Det 
skyldes for en vis del, at VM i år arrangeres i Sverige, men ikke det alene kan forklare fremgangen. 
Det skyldes nok snarere, at man i en årrække, grundet det forestående VM, har gjort en stor indsats 
for at markedsføre feltskydning, lidt på linje med det vi har gjort på ungdomsprojektet.  
I de øvrige lande under Fita er der også stor forskel på feltens udvikling. Nogle lande ser god 
fremgang mens andre har tilbagegang. 
Jeg tror vi fortsat skal give feltskydning en chance, men det kræver, at der er nogle, der vil gå i front 
og gøre et stykke arbejde som tovholder og indpisker, så vi igen kan få denne fine form for skydning 
i god gænge. 



 
 
Efterskole 
DBSF har indledt et samarbejde med Adventure Efterskolen i Broager. Her vil man inddrage 
bueskydning som en del af skolens aktiviteter og medtage det i skemaplanlægningen, således at 
unge bueskytter, der ønsker at komme på efterskole og samtidig vedligeholde deres buetræning, 
kan få mulighed for det her. Træningen vil finde sted både på skolen og i Broager bueklub som 
bliver indlemmet i samarbejdet. Samtidig beskæftiger skolen personale med speciel forstand på 
idræt, herunder også fysisk træning, ernæring, mentaltræning m.m. 
Vi forventer os meget af samarbejdet og håber at mange af vores unge skytter vil benytte sig af 
tilbudet om at kombinere et efterskoleophold med muligheden for at udvikle deres skydning. Både 
Landstræner Henrik Toft og Ungdomslandstræner Mogens Lie vil sammen med skolen deltage i 
tilrettelæggelsen af træningen for vores unge skytter. 
 
Helhedsrådgivning 
Som det har været omtalt i ”Bueskydning” startede vi i samarbejde med DIF et projekt op der hed 
helhedsrådgivning. På grund af personaleændringer i DIF er projektet udsat, men på ingen måde 
aflyst. 
Vi skal gennem interviews af klubber, medlemmer ledere m.fl. søge at afdække hvilke behov der er i 
forbundet og om der er aktiviteter, der ønskes igangsat. Ligeledes skal det klarlægges, hvad 
forbundets medlemmer mener, er de største udfordringer vi står overfor og hvad forbundet primært 
skal beskæftige sig med. 
Hvis nedlæggelse af unioner bliver vedtaget af forbundsmødet, er det vigtigt, at den udvidede 
forbundsbestyrelse får et godt grundlag for det videre arbejde, der hviler på de ønsker og behov, der 
er i buekredse. Det er derfor en stor fordel, at undersøgelsen laves af uvildige konsulenter fra DIF, 
der også kommer med en konklusion på undersøgelserne og en oversigt over de handlinger, de 
anbefaler forbundet udfører. Det er herefter op til forbundet at vælge, hvilke af anbefalingerne vi vil 
følge. 
 
Fordelingsnøgle 
DIF har vedtaget en ny måde at fordele de tipsmidler m.v. DIF får stillet til rådighed. Ud over nogle 
grundbeløb er fordelingsnøglen meget aktivitetsbestemt. 2005 var det første år vi skulle indberette 
aktiviteter i forhold til den nye nøgler, der træder i kraft fra 2007. Igen i 2006 skal vi indberette og 
disse to år vil danne basis for vores tilskud i 2007. Ordningen gennemføres over nogle år, så de 
omfordelinger, der finder sted mellem forbundene, sker gradvist over en periode. 
De første tilbagemeldinger vi har fået fra DIF viser, at DBSF indtil videre er et af de forbund, der 
tjener på den nye fordelingsnøgle. For 2007 ser det ud til at vort tilskud stiger så meget som 
overgangsordningen tillader, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Det er vigtigt at huske på, at den nye fordelingsnøgle er baseret på tilskud til aktiviteter ikke refusion 
af udgifter. Det betyder, at jo mere vi selv sætter i gang og betaler en del af, jo større tilskud kan vi 
få. 
Det er derfor vigtigt at DBSF har en egen-økonomi, der tillader igangsættelse og fastholdelse af 
aktiviteter, således at vi kan oppebære maximalt tilskud og dermed et højt aktivitetsniveau. 
 
Team Danmark 
Vort samarbejde med Team Danmark er fortsat upåklageligt. Vi har fuld opbakning til vores 
aktiviteter og Team Danmark har for de næste fire år kvalificeret os som udviklingsforbund, hvilket 
betyder at vi får diverse støtte til udvikling, samtidig med at vi fastholder vor støtte til elitecentret og 
elitearbejdet. 
Vort direkte tilskud fra Team Danmark udgør 1,2 mio. kr. og niveauet forventes fastholdt i 2006 og 
2007. Herudover trækker vi på en række specialistfaciliteter hos Team Danmark og for 2006 er der 
bevilget penge til en udvidelse af vore træningsfaciliteter i Århus, så de absolut nærmer sig 
verdensklasse. 
Vi hører nogle gange det argument, at der bruges mange penge på en forholdsvis smal elite. Det er 
korrekt at der bruges et stort beløb nemlig omkring 1,6 mio. kr., men heraf stammer som nævnt de 
1,2 mio. kr. fra Team Danmark. Vor ”egenbetaling” udgør således omkring 420 t.kr hvilket svarer til 
ca. 24,5 % af forbundets indtægter fraregnet Team Danmark tilskud. Denne procentdel er ikke 
steget gennem årene, snarere tværtimod. Der er således ikke tale om, at der tages penge fra andre 
aktiviteter for at pleje eliten. Omvendt kan vi ikke have en elite uden en vis egenbetaling og en del af 
tilskuddet fra DIF er da også beregnet på elitearbejde. 



 
 
Det er samtidig min overbevisning, at elitearbejdet har stor betydning for udvikling af DBSF. Jeg tror 
ikke, vi kan fastholde en udvikling og en tiltrækning af ungdomsskytter, hvis vi ikke har en elitepolitik 
og dermed en mulighed for skytterne til at arbejde sig frem til international elite. Der mærkes en 
tydelig glæde og stolthed blandt bueskytter, når vor elite markerer sig internationalt, ligesom man 
kan mærke skuffelsen, når de ikke klare sig som håbet.   
 
Et DBSF uden elite og eliteudvikling har efter min overbevisning, ikke mange chancer for at overleve 
på længere sigt. Omvendt skal der for at bære en elite også være en stærk og stor bredde, og derfor 
er det vigtigt, at vi afbalancerer vor økonomiske indsats mellem de to områder. Når vi kan gøre det 
på en måde, der sikrer os maximalt tilskud fra såvel Team Danmark som DIF, mener jeg, vi egentlig 
lykkes ret godt med vort arbejde. 
  
Forbundskontingent 
Som det er anført i de foregående afsnit, er det særdeles vigtigt at vi har en egen-økonomi, der 
tillader, at vi kan igangsætte og fastholde et højt aktivitetsniveau. 
Bestyrelsen foreslår derfor, at der indføres et forbundskontingent på kr. 10,- pr måned pr medlem. 
Det vil betyde en samlet årlig indtægt til forbundet på ca. kr. 240.000. 
Beløbet skal bruges til forskellige aktiviteter, men skal ikke øremærkes til en bestemt ting. Beløbet 
skal således ikke kun bruges til at finansiere elitearbejdet, men skal anvendes bredt til en lang 
række områder, herunder f.eks. det påtænkte seniorprojekt og til videreførelse af ungdomsprojektet. 
Beløbet vil være under forbundsmødets kontrol og indgå i det budget, der hvert år vedtages af 
forbundsmødet.  Der er således ikke grund til at være urolig for, at pengene bruges til andet end at 
varetage og styrke DBSF’s interesser, og opstår der utilfredshed med budgettets sammensætning, 
har forbundsmødet altid sin demokratiske mulighed for at sige fra. 
Der har været fremført argumenter om, at kontingentet kunne få medlemstallet til at falde. Personlig 
tror jeg ikke på dette argument. Tværtimod. Det kan godt være at nogle få melder sig ud, men hvis 
vi leverer kvalitet og aktivitet for pengene, tror jeg, vi vil se en fremgang i medlemmer, udmøntet i at 
vi kan fastholde nogle flere af dem, der forsøger sig med bueskydning. 
Konsekvenser ved ikke at indføre et forbundskontingent er efter min opfattelse, at vi i løbet af de 
næste år er nødsaget til at skære ned på aktiviteterne, da vi nærmer os det punkt, hvor vi ikke 
længere kan bruge flere penge, end vi får ind. Det vil betyde en nedskæring af tilskud fra først DIF 
og måske senere Team Danmark, hvis vi ikke kan præstere.  
Kan vi af denne grund ikke tiltrække og fastholde vore ungdomsskytter, vil mange klubber også 
opleve nedgang i deres kommunale tilskud, der ofte er afhængig af de unge medlemmer.  
På denne måde kan vi havne i en ond cirkel med løbende nedskæringer til følge og et mere inaktivt 
forbund. Det vil efter min mening alvorlig skade vor medlemstilgang. 
 
Jeg kan kun derfor kraftig opfordre til at stemme for forslaget af hensyn til DBSF’s fremtid. 
 
Nedlæggelse af unioner 
Dette emner har været drøftet gennem de seneste år, og til det kommende forbundsmøde har 
SBSU og JBSU begge fremsat et konkret forslag om unionernes nedlæggelse. Da forslaget kommer 
fra de to største unioner, er der en stor sandsynlighed for at det bliver vedtaget og for ikke at bringe 
forbundet ud i et ingenmandsland, hvor ingen ved hvilke regler der gælder, har bestyrelsen 
udarbejdet et forslag til nye vedtægter, der tager højde for at unionerne nedlægges. Dette forslag 
bringes til afstemning som et samlet forslag, såfremt SBSU’s og JBSU’s forslag om nedlæggelse af 
unionerne vedtages med det fornødne flertal. 
 
Fra bestyrelsens side støttes forslaget. Det er vor overbevisning, at der bruges for mange kræfter og 
penge på at administrere unionerne, ligesom beslutningsprocesserne i forbundet i nogle tilfælde 
bliver for tunge. Det kniber i forvejen med at finde folk til lederposter og det gør det ikke lettere, at vi 
foruden folk til forbundsbestyrelse og udvalg også skal finde bestyrelsesmedlemmer til unionerne. 
Dette har da også resulteret i mangel på folk i Jylland og på Sjælland gennem de seneste år, hvilket 
selvfølgelig har konsekvens for det aktivitetsniveau, de to unioner har kunnet opretholde. 
Der er således meget stor forskel på de tilbud, der er til skytterne, afhængig af hvor i landet man 
bor. I øjeblikket er det Jylland og Sjælland, der ikke kan finde folk, mens det for nogle år siden var 
Fyn, der havde problemer. Ved at nedlægge unionerne kan man spare nogle bestyrelsesposter og i 
stedet bruge de mennesker, der gerne vil gøre noget for bueskydning til aktivt buearbejde.  



 
 
Det er vort indtryk, at det er lettere at få folk til at løse en eller flere konkrete opgaver, der er 
veldefineret i omfang og tid, end til at få besat bestyrelsesposter, hvor man ikke præcis kan definere 
arbejdsindsatsen. 
En nedlæggelse skal ikke medføre en nedgang i aktiviteterne, hverken på landsplan eller i 
lokalområderne og det bliver den udvidede bestyrelses opgave sammen med breddeudvalget, at 
sørge for, at det ikke sker. 
En nedlæggelse vil ikke medføre en økonomisk besparelse for klubberne, idet det kontingent, der i 
dag betales til unionerne, skal overføres til forbundet. Der ligger i dag en del udgifter i unionerne, der 
fortsat skal betales, herunder f.eks. dommerudgifter, feltbaner diverse stævneudgifter m.v. Den 
besparelse, der måtte komme på de administrative udgifter vil fuldt ud blive kanaliseret ud i 
bueskydnings aktiviteter. 
 
Det er bestyrelsens håb, at vi i forbundet har modet til at prøve denne omlægning af vor 
organisation og vi kan fra bestyrelsens side indestår for, at vi vil gøre vores yderste for, at det vil 
blive til gavn for bueskydningen. 
 
Afslutning 
Jeg vil på denne plads benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle Jer frivillige ledere i forbundet. 
Det drejer sig om ledere i klubberne, om dommere, om bestyrelse og udvalgsmedlemmer, om 
trænere og undervisere og alle Jer, der i dagligdagen gør et stort arbejde for, vi kan skyde med bue 
både i hverdagen og til stævner. 
Også tak til vore ansatte - nemlig Helle på kontoret, Henrik og Mads på elitecentret og Mogens hos 
ungdommen. I gør alle et stort og godt stykke arbejde, der ofte rækker ud over normal arbejdstid. 
Det er en fornøjelse at samarbejde med Jer. 
 
Jeg ser frem til et spændende forbundsmøde, hvor vi i fællesskab skal have nogle væsentlige 
drøftelser om forbundets fremtid. Jeg håber vi finder frem til nogle bæredygtige løsninger, som vi 
alle kan bakke op omkring, når de er vedtaget. 
 
Vi ses til forbundsmødet 2006.  
Vel mødt til alle. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Rolf Lind 
formand DBSF 
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Eliteudvalgets beretning for 2005 

 
Eliteudvalgets arbejde har i 2005 været præget af, at Jan Rytter i eftersommeren lidt før tid valgte at 
trække sig som Eliteudvalgsformand efter veludført dåd. Tak til Jan for hans store arbejde og det 
fine materiale der er videregivet. Udfordringen som formand blev givet videre til undertegnede og 
efteråret er anvendt til at lære stofområdet bedre at kende, finde kommandoveje, læse materiale mv. 
med god støtte fra trænerne, det øvrige udvalg og bestyrelsen.   
 
Året har været præget af to store begivenheder på hjemlig grund, VM inde i Aalborg og EM ude for 
juniorer i Silkeborg. Det har været en stor oplevelse at se Danmark på verdenskortet når det gælder 
om at arrangere velgennemførte turneringer. Et fantastisk arbejde af de mange involverede og et 
arbejde der medfører meget flot omtale af Danmark ude i den store bueskytteverden.  
 
Forventningerne til resultaterne på hjemlig grund var store og til VM i Aalborg lykkedes det vores 
Herre compound hold og herre junior compound hold at få Bronzemedaljer. Samtidig fik Louise 
Laursen placeret sig i toppen af eliten, da hun fik en samlet 8. plads og undervejs satte ny Dansk 
junior rekord med 573 point.   
 
Til Junior EM i Silkeborg var forventningerne til vores unge skytter høje. Vi blev ikke helt belønnet 
som vi havde håbet, men Lasse Eriksen fik sølv i Herre Cadet Compound og Kasper Christensen fik 
Bronze i Herre Junior compound. Vi har helt sikkert fremtiden for os på ungdomssiden. Aldrig har så 
mange unge engagerede mennesker skudt med bue som nu og vores ungdomsprojekt fortsætter 
med uformindsket styrke. Ved de seneste to indendørs DM har der deltaget ikke mindre end ca.150 
unge skytter.  
 
År 2005 var også året hvor vi endnu engang kunne bryste os af at have fået en ny Europamester i 
felt, idet Niels Baldur ved en forrygende uvejrs skydning i Slovenien stod godt fast og hjembragte 
guldet til Danmark.  
 
Desværre er der ingen af vores foreninger der længere udbyder Arrowhead stævner. Vi har nået 
store resultater gennem tiderne i denne disciplin, men må også se i øjnene, at interessen og 
kræfterne til at løfte Arrowhead ikke umiddelbart er til stede, så de naturlige arvtagere efter vores 
nuværende eliteskytter står ikke lige for. Tiden er inde til at bestyrelsen sammen med nogle af vores 
nuværende Arrowheadskytter drøfter hvorledes vi skal gribe fremtiden an. Skal der satses helt 
anderledes?    
 
På Elitecentret i Århus har træningsfaciliteterne været et emne der har fyldt meget og som 
Landstræner Henrik Toft og Mads Elbrønd sammen med Team Danmark har brugt meget energi på 
i det forløbne år. Vores placering i Århus er ideel i forhold til de ydelser vi gør brug af f.eks. 
fysioterapi, diætist, læge mv. Desværre har vores placering også betydet at vi har været ramt af 
mange aflysninger af træningstider i forbindelse med andre arrangementer på Atletion, ligesom det i 
vinterhalvåret har knebet med at få nok træningstimer indendørs. Team Danmark har stået bag 
ønsket om at skabe verdensklasse faciliteter og har bevilget de nødvendige penge til at forbedre 
disse forhold. Der er i øjeblikket fuld gang i planlægningen og de nødvendige ansøgninger til 
kommunen og vi regner med at de nye faciliteter står klar i løbet af sommeren.  
 
Skytterne på Elitecentret er endnu ikke i verdensklasse, men der gøres hver dag et stort arbejde af 
den enkelte sammen med Henrik Toft i bestræbelserne på at blive det på sigt. Alle på Elitecentret 
arbejder målrettet med de forskellige faktorer der skal til for at blive topskytter.     
 
Til slut vil jeg gerne sige tillykke til de mange danske skytter der har opnået flotte resultater i 2005 
på alverdens buebaner. Tak for indsatsen. Forsat god skydning og husk: Det skal være sjovt at 
skyde med bue     
 
Sanne Rahbek 
Eliteudvalget    



 
Breddeudvalgets beretning for 2005 

 
Breddeudvalget har i 2005 afholdt 5 møder, som ARCUS i Bellinge har lagt hus til. 
 
Udvalget har bestået af følgende medlemmer: 
Anne Marie Nielsen, Ib Gilberg, Jan Klimek, Jan Larsen, Jørgen Graff-Nielsen, Leif Roed Pedersen 
og Steffen Thorkildsen. 
 
Under Jan Larsens sygdom har Otto Zebitz vikarieret. 
 
Året 2005 har i Breddeudvalget været præget af 2 opgaver, resultatformidlingssystemet og 
træneruddannelsen. 
 
Kravspecifikationen til et resultatformidlingssystem, som Bent Gormsen var hovedkraft i 
udarbejdelsen af, er hos firmaet Archersoft blevet omsat til et program, der har været afprøvet ved 
flere stævner. Programmet kan nu udleveres gratis til klubber, der ønsker at benytte det ved 
stævner. 
 
Omkring træneruddannelsen har der været afholdt trin 2 kurser i Bellinge, Taastrup og Hillerød. 17 
personer har gennemført uddannelsen. 
 
Trin 3 kurset, der afholdes i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, er også kommet i gang, idet 
den første af 3 kursusweekender blev afviklet i november med 17 deltagere. 
 
Kurset har til formål at supplere trin 1 og 2 kurserne, således at uddannelsen svarer til det 
europæiske trænernetværk, European Network of Sport, Science, Education and Employment’s 
trænerniveau 2 – lig med Danmarks Idrætsforbunds træner 2. 
 
Et videre uddannelsesforløb kunne derefter være Danmarks Idræts-Forbunds Diplomtræner-
uddannelse og Idrættens Trænerakademi. 
 
Randers Bueskyttelaug har stået for årets sommerlejr. En stor tak til Randersfolkene. 
 
 
Breddeudvalget 
Ib Gilberg 



 
Dommerudvalgets beretning for 2005 

 
Dansk Bueskytteforbund havde ved udgangen af år 2005 i alt 28 dommere. Det er et lille fald i 
antallet af dommere i forhold til tidligere år, hvorfor det er blevet besluttet at lave et dommerkursus 
for nye dommere her i foråret. Kurset afholdes i Idrættens hus i weekenden 26.- 28. maj 2006. Se 
særskilt annonce i buebladet. 
 
Antallet af stævner i år 2005 har været nogenlunde det samme antal som tidligere år, men da 
antallet af dommere er faldende, bliver der flere dommeropgaver til den enkelte dommer. 
 
Det har i det sidste år specielt knebet med at få dommerne til de stævner, der går over flere dage, 
typisk afholdelse af DM’er. Dette vil vi gerne rette op på med uddannelse af nye dommere. 
 
På det internationale plan har vi stadig 2 internationale dommere, nemlig Henrik Larsen og Poul 
Heinsen. Stig Andersen har desværre været nødt til at sige stop med dommergerningen grundet 
dårlige ben og ryg. Der skal her lyde en stor tak til både Stig og de øvrige dommere der i årets løb 
har valgt at stoppe med dommergerningen. 
 
Både Henrik og Poul fortsætter i år 2006 og 2007 med at repræsentere Danmark som internationale 
dommere rundt omkring i verden. Vores internationale dommere har ved flere lejligheder givet deres 
viden og erfaringer fra udlandet videre til de øvrige dommere. Det skal I have en stor tak for. 
 
Poul har med udgangen af år 2007 valgt at gå på pension som international dommer, hvorfor der i 
løbet af år 2006 eller 2007 skal findes en afløser blandt de nuværende nationale dommere, der 
kunne have lyst til at blive Continental dommer og efterfølgende international dommer. 
 
Den altoverskyggende dommeropgave i år er ikke umiddelbart de almindelige dommeropgaver, men 
den opgave at sørge for at få godkendt alle buebaner i Danmark. 
 
I den forbindelse har dommerne været samlet til et dommerseminar den 28. og 29. januar, hvor vi 
har lavet en større erfaringsudveksling specielt omkring sikkerhed på buebaner og godkendelse af 
buebaner. Vi havde til kurset samlet materiale fra en række buebaner, hvor vi diskuterede, hvilke 
tiltag der kunne gøres på de enkelte buebaner for at disse kunne godkendes efterfølgende. Det var 
et meget givende kursus. 
 
Med starten af udendørssæsonen 2006 skal alle klubber i Danmark jo have en skriftlig godkendelse 
for at kunne benytte deres baner. For nærmere oplysninger se i lovkomplekset eller kontakt den 
dommer I har fået tildelt. 
 
Dommerne har sagt ja til at stå for denne opgave. Det skal dog pointeres, at det ikke er dommernes 
ansvar, at banerne bliver godkendt, men de enkelte klubbers egen opgave. Dommerne er blot 
vejledere og efterfølgende dem der godkender banerne. 
 
Både øst og vest for Storebælt har dommerne opdelt klubberne mellem sig og kontaktet de enkelte 
klubber for at kunne råde og vejlede dem. Der har været indsamlet materiale i form af tegninger eller 
luftfotos over banerne. Hvis enkelte klubber endnu ikke har fået kontakt fra en dommer kan de 
henvende sig til undertegnede. 
 
Der er heldigvis en stor del af banerne der umiddelbart kan godkendes, men desværre også enkelte 
der giver store problemer. I skrivende stund, er der indsamlet materiale fra ca. 2/3 dele af klubberne. 
 
Rent fysisk vil dommerne tage rundt og lave banegodkendelserne i det tidlige forår. 
 
Der skal også lyde en stor tak til alle klubber, der i årets løb har afholdt stævner. Generelt har 
stævnerne forløbet uden de store problemer. 
 
 
 
 
 



 
Langt de fleste klubber har også nu fået klaret problemet med forskellige hældningsgrader på 
udendørs og indendørs skiverne. Der er tidligere lavet mange gode forslag til, hvordan dette kunne 
gøres, så disse skal ikke nævnes her. 
 
Den store ændring sidste år var da man gik fra et 3-dommersystem over til 1-dommersystem. Dette 
er gået forbavsende godt og der har tilsyneladende ikke været nogle nævneværdige problemer i 
denne henseende. 
 
Der kommer løbende nye ændringer i Fita’s lovkompleks, som efterfølgende skal implementeres i 
vores eget lovkompleks. Senest er de største ændringer denne gang i holdskydningerne, hvor der 
skal skydes færre pile. Jeg vil her opfordre alle klubberne til at orientere bredt i klubberne omkring 
disse løbende ændringer. 
 
I forbindelse med afholdelse af DM’er i skiveskydning har DBSF som det er alle bekendt købt et 
score- og tidtagningssystem fra Danage, som skulle gøre det mere ensartet ved mesterskaberne. 
Det er specielt til stor hjælp for dommerne at dette tidtagningssystem også kan styre den alternative 
skydning i finalerne. 
 
DBSF har via breddeudvalget fået udarbejdet et stævneprogram, der gerne skulle gøre 
stævneafviklingen mere ensartet. Specielt vil det hjælpe arrangørerne, når der skal skydes 
finaleskydning idet programmet selv laver opstillingen over hvem, der skal møde hvem i 
finaleskydningen. 
 
Endelig skal jeg slutte med en stor tak til mine dommerkolleger for deres indsats i årets løb, samt en 
stor tak til at dommerne har påtaget sig at være behjælpelige med at få godkendt alle buebanerne i 
Danmark. Uden dommerne var der ingen buestævner i Danmark.  
 
 
På dommerudvalgets vegne 
 
Klaus Lykkebæk 
dommerformand 



 
Lovudvalgets beretning for 2005 

 
Lovudvalgets arbejde er en bunden opgave, forstået på den måde at vi ikke selv har lov til 
at finde på løsninger, men alene skal udarbejde lovene på baggrund af de love og 
anvisninger der kommer fra FITA – DIF og Forbundsmødet. 
 
Der er meget kort tid fra Forbundsmødet til de nye love skal være klar. Så udfordringen i 
udvalget har været og er stadig at arbejde forud, når der skal laves ændringer i formen. 
 
Vi har i år arbejdet med at se på muligheden for at reducere i lovkompleksets omfang uden 
at det ændre i lovene. Umiddelbart et paradoks, for selvfølgelig kan vi ikke fjerne noget 
uden at kan ses: 
 
Der vil blive fjernet de skyderegler som alene har med OL og VM at gøre, men ikke har 
indflydelse på afvikling af stjerne og VR stævner. Dette arbejde er vi langt med og håber, at 
det kan blive færdigt, så det kan komme med i 2006 udgaven af lovene. 
 
Sikkerhedsreglerne er nu kommet i anvendelse og der kommer løbende erfaringer ind fra 
dommerudvalget. Et enkelt punkt har givet anledning til rettelser, skitsen bag i lovene skal 
ændres således at ”vingerne” fra 90m til 140m. forsvinder. 
 
Der arbejdes også fra flere sider på at undersøge forskellige former for pilestop, så man kan 
fastslå, hvad et sikkert pilestop er. 
 
Tak til dem som har bidraget med at luse ud i fejl og mangler ved deres kritiske 
gennemgang af lovkomplekset.  
 
Vi håber på fortsat hjælp, så skriv en mail til lov@dbsf.dk, hvis I finder noget, som bør 
rettes. 
 
 
Lovudvalget 
 
Else Bomholdt 
Carsten S Nielsen 
Erik Hjortebjerg 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegninger 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2005 for Dansk Bueskytte-
forbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Årsregnskabet for 2005 for Dansk Bueskytteforbund indstilles til forbundsmødets godken-
delse. 

Brøndby, den 1. april 2006 

Bestyrelsen 
     
     
     
     
Rolf Lind  Erik Hjortebjerg  Steen Jørgensen 
formand  næstformand  økonomi 
     
     
     
     
Ib Gilberg  Sanne Rahbek  Klaus Lykkebæk 
breddeudvalgsformand  eliteudvalgsformand  bestyrelsesmedlem 
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Revisorernes erklæringer 
Årsrapporten er revideret og fundet i orden. Det giver efter vores mening et retvisende bille-
de af den finansielle stilling samt resultat. 

Brøndby, den 1. april 2006 

Else Bomholt Ove Nielsen  
kritisk revisor kritisk revisor 
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Revisionspåtegning 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2005, der aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. sep-
tember 2005. Budgettal for 2005 er ikke omfattet af vores revision. 

Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at 
udtrykke en konklusion om årsrapporten. 

Den udførte revision 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Kul-
turministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 kapitel 3. Disse standarder kræ-
ver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprø-
vevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplys-
ninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den anvendte regnskabspraksis og til 
de væsentlige skøn, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vo-
res opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2005 samt resultat af forbundets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørel-
se nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 1. april 2006 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Torben Kristensen Claus Dyhr 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Foreningsoplysninger 
Dansk Bueskytteforbund 
Sekretariatet 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 27 28 
Telefax: 43 26 27 29 
Hjemmeside: www.dbsf.dk 
E-mail: dbsf@dbsf.dk 

CVR-nr.: 89 26 27 12 
Etableret: 1941 
Hjemsted: København, Brøndby 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 
Rolf Lind (formand) 
Erik Hjortebjerg (næstformand) 
Steen Jørgensen (økonomi) 
Ib Gilberg (breddeudvalgsformand) 
Sanne Rahbek (eliteudvalgsformand) 
Klaus Lykkebæk (bestyrelsesmedlem) 

Forretningsudvalg 
Rolf Lind 
Erik Hjortebjerg 
Steen Jørgensen 

Revision 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
Torben Kristensen 
Claus Dyhr 

Forbundsmøde 
Ordinært forbundsmøde afholdes den 14. maj 2006. 
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Beretning 

Periodens resultat 
Dansk Bueskytteforbunds regnskab for 2005 udviser et underskud på 118.647 kr. Årets re-
sultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. 

Den økonomiske udvikling 
Som forventet udviser årets resultat et underskud men dog væsentligt mindre end det budget-
terede. Det er glædeligt, at vi fortsat kan holde en stram økonomisk styring og samtidig i ho-
vedtræk afvikle de aktiviteter, der ytres ønske om. 

Vores egenkapital udgør ultimo 2005  1.267.099 kr., hvilket er mere end vi tidligere forven-
tede. Dette skyldes, at vi i hvert af de seneste år har haft bedre resultater end budgetteret. 
Den forbedrede egenkapital betyder, at vi også i de kommende år i kombination med de bud-
getterede indtægter kan fortsætte vores forøgede indsatsområder, således at vi fastholder vort 
mål om, at forbundet ikke skal være en sparebøsse, men at midlerne skal komme vores sport 
til gode. 

Fremtiden 

Vi planlægger således fortsat udvidede aktiviteter på såvel bredde som elitesiden, således at 
der også for 2006 er budgetteret med et underskud.  

Med de nye elementer i DIF’s fremtidige fordelingsnøgle, er det vigtigt, at vi fra forbundets 
side kan opretholde et højt aktivitetsniveau, da tilskuddet i højere grad beregnes efter aktivi-
teter end som bloktilskud. 

Med den foreslåede fusion af unioner og forbund til en enhed, er det også vores mål, at akti-
vitetsniveauet skal stige, hvilket igen kræver økonomiske ressourcer. Med det foreslåede 
budget er det vor opfattelse, at DBSF står godt rustet til de kommende års udfordringer. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2005 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt be-
kendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere 
under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotteri-
er og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for 2005 er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Administrations- og personaleomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter kontorholdsomkostninger, forsikringer og kontingen-
ter m.v.   

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-
rører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og renteomkostninger. 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerende afskriv-
ninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid. 

De forventede levetider er: 

  
Inventar 3 år 
Edb 3 år 
  

Tilgodehavender 
Tilgodehavender er måles til nominel værdi med fradrag for hensættelse til imødegåelse af 
forventede tab. Forventede tab er opgjort individuelt for de enkelte fordringer. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger er målt til kostpris med fradrag af nedskrivninger for ukurans. 
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Resultatopgørelse 
    
 

Note 2005 
Budget 
2005 2004    

Indtægter  
Tilskud fra DIF, generelt 1 1.425.408 1.481.000 1.414.432
Tilskud fra DIF, i øvrigt 2 59.718 25.000 69.273
Tilskud fra Team Danmark 3 1.246.002 1.242.000 1.086.331
Tilskud fra unioner og Aalborg 4 145.000 105.000 105.000
Overførte hensættelser 5 0 0 61.518
Formidling af skydemærker 15.820 12.000 22.300
Salg marketing 0 0 1.956
Øvrige indtægter -128 3.000 0
Renter og gebyrer 6 9.260 50.000 31.246   
Indtægter i alt 2.901.080 2.918.000 2.792.056   
Omkostninger  
Administration  
Husleje sekretariat 57.990 55.000 56.899
Kontorhold 7 65.469 96.000 85.297
Møder 8 54.690 71.000 40.591
Udvalgsudgifter 9 1.690 19.000 6.613
Repræsentation og PR-udgifter 10 4.369 12.000 1.413
Funktionærløn 11 327.524 339.000 262.579   
Administration i alt 511.732 592.000 453.392   
Sport  
Landsholdsaktiviteter 12 977.085 1.069.000 950.482
Landstræner/talenttræner 13 653.836 640.000 717.946
Stævneaktivitet i øvrigt 14 324.250 327.000 199.667
Unionstilskud  15 20.000 20.000 20.000
Andre breddeaktiviteter  16 189.923 193.000 86.914
Feltbanedrift 17 23.500 25.000 23.500
Foreningstilskud  18 2.000 45.000 17.929
Kraftcentre 19 24.150 62.000 62.500
Ungdomsprojekt 20 277.095 344.000 354.482   
Sport i alt  2.491.839 2.725.000 2.433.420   
Udgivelse af "Bueskydning" 21 33.990 0 -7.288
Af- og nedskrivninger 22 -50.146 20.000 56.371   
 -16.156 20.000 49.083   
Omkostninger i alt 3.019.727 3.337.000 2.935.895   
Årets resultat -118.647 -419.000 -143.839   
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Balance 
   
 Note 2005 2004    
AKTIVER  
Anlægsaktiver  
Depositum frankeringsmaskine 1.000 1.000
Depositum Elitecenter Århus 1.300 1.300   
Anlægsaktiver i alt 2.300 2.300   
  
Tilgodehavender, debitorer 23 53.861 67.579
Tilgodehavende tilskud hos DIF 24 0 10.758
Team Danmark 25 0 9.217
Andre tilgodehavender 26 4.371 18.116
Periodeafgrænsning 10.211 6.339   
Tilgodehavender i alt 68.443 112.009   
  
Omsætningsaktiver  
Kassebeholdning 0 1.513
Valutakasse 0 0
Checkkonto 857.126 462.459
Indskud på særlige vilkår 27 720.961 1.006.704
Giroindestående 52.718 31.610   
Likvide midler i alt 1.630.805 1.502.286   
Omsætningsaktiver i alt 1.699.248 1.614.295   
AKTIVER I ALT 1.701.548 1.616.595   
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 Note 2005 2004    
PASSIVER  
Egenkapital  
Egenkapital primo 1.385.746 1.529.585
Årets resultat -118.647 -143.839   
Egenkapital i alt 1.267.099 1.385.746   
  
Sponsorkontrakter 303 4.904
Mellemregning med DIF 24 306.205 0
Skyldig Team Danmark støtte 22.896 33.469
Skyldig A-skat, ATP, feriepenge, moms m.m. 28 31.300 110.288
Øvrige hensættelser 29 40.000 0
Periodeafgræsning 33.745 65.152
Andre kreditorer 0 17.036   
Kreditorer i alt 434.449 230.849   
PASSIVER I ALT 1.701.548 1.616.595   
   
Eventualforpligtelser 30   
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Noter 
   
 2005 2004   

1 Tilskud fra DIF, generelt 
Fra og med år 2001 er udbetaling af redegørelsesbeløb ophørt.  
Der er indsendt regnskab til DIF for regnskabsåret 2001 1.425.408 1.414.432  
   

2 Tilskud fra DIF, i øvrigt 
DIF kongrestilskud 3.154 10.053
Revisionstilskud fra DIF 0 25.000
Ekstraordinært tilskud fra DIF 56.564 34.220  
Tilskud fra DIF, i øvrigt i alt 59.718 69.273  
  

3 Tilskud fra Team Danmark 
Kontorassistance Århus 0 10.000
Elitecenter Århus 23.371 0
Lønninger Sportschef og træner 445.000 382.000
Omkostninger Sportschef og træner 78.600 66.000
Tilskud til træningssamlinger/- træningslejre 206.939 217.000
Tilskud til materiel/opstart Århus 0 0
International konkurrencedeltagelse 198.000 181.000
Tilskud sociale udgifter 0 0
Daglig træning 196.726 151.000
Tilskud fysisk træning/psykolog 71.109 67.800
Tilskud planafdeling 26.257 45.000
Ikke anvendte TDK midler 0 -33.469
For OL Athen 0 0  
Tilskud fra Team Danmark i alt 1.246.002 1.086.331  
  

4 Tilskud fra unioner 
Tilskud fra JBSU 54.918 0
Tilskud fra FBSU 12.374 
Tilskud fra SBSU 37.708 
Ungdomsprojekt – Gave Aalborg 40.000 0
Jyllands Bueskytteunion til talentsatsning 0 57.514
Fyns Bueskytteunion 0 10.020
Sjællands Bueskytteunion 0 37.466  
Tilskud fra unioner 145.000 105.000  
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 2005 2004   

5 Overførte hensættelser 
Overført PR hensættelse 0 31.518
Overført Kursushensættelse 0 30.000  
Overførte hensættelser i alt 0 61.518  
  

6 Renter og gebyrer 
Rente og gebyr, checkkonto -744 -633
Rente, indskud på særlige vilkår 11.708 16.769
Rente og gebyr, girokonto -1.612 -1.382
Andre renteindtægter/refusion leverandører -92 16.490
Øreafrunding 0 2  
Renter og gebyrer i alt 9.260 31.246  
 

 

7 Kontorhold 
Porto og fragt 14.825 19.320
Kontorartikler 2.896 4.295
Fotokopiering 2.873 3.170
Telefon og telefax 5.410 4.470
Diverse udgifter cybercity/webhotel/edb 19.083 22.309
Kollektiv forsikring (bogført under bredde) 8.765 0
Bøger, blade 4.886 1.642
Diverse udgifter kontor/annoncer 6.258 2.904
Inventarkøb u/7.000 kr. 2.698 1.869
Revision -2.225 25.318  
Kontorholdsudgifter i alt 65.469 85.297  
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 2005 2004   

8 Møder 
Forbundsmøder, tryk/lokaleleje/av-udstyr 5.424 7.673
Forbundsmøder, kørsel 13.175 10.841
Forbundsmøder, fortæring, ophold 21.849 2.573
Forbundsmøder, tilmeldinger -7.800 0  
Forbundsmøder i alt 32.648 21.087  
Bestyrelsesmøder, diverse 393 0
Bestyrelsesmøder, kørsel 3.444 8.601
Bestyrelsesmøder, fortæring 3.237 4.980  
Bestyrelsesmøder i alt 7.074 13.581  
Andre møder, kørsel 2.944 2.073
Andre møder, fortæring. ophold 7.792 3.850
FITA 4.232 0  
Andre møder i alt 14.968 5.923  
Møder i alt 54.690 40.591  
  

9 Udvalgsudgifter 
Lov/lovkompleks 1.234 5.800
Amatør- og orden 456 813  
Udvalgsudgifter i alt 1.690 6.613  
  

10 Repræsentation og PR-udgifter 
Kontingenter 10 10
Gaver og blomster 4.359 410
Markedsføring 0 993  
Repræsentation i alt 4.369 1.413  
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 2005 2004   

11 Funktionærløn 
Løn til funktionær 353.890 258.000
Feriepenge -32.250 0
ATP og arbejdsgiverbidrag i alt 5.884 4.579  
Funktionærløn i alt 327.524 262.579  
  

Der er pr. 31. december 2005 1 fuldtidsansat medarbejder, som varetager både sekretariat og 
regnskabsfunktion. 

12 Landsholdsaktiviteter 
 Total-

udgift 
Bruger-
betaling 

Netto-
udgift 

TDK 
tilskud   

Landshold   
Grand Prix 1  40.000  
Grand Prix 2  33.600  
VM Inde 50.295  
VM Ude 93.149  
Anden konkurrence 67.540    
Stævner i alt 284.584 0 284.584 183.000
Træningssamlinger/træningslejr  206.939 0 206.939 206.939
Daglig træning 185.846 0 185.846 185.846
Compound 105.738 0 105.738 0
Fysisk træning/sportspsykologi 71.749 0 71.749 71.749
TDK planafdeling 26.077 0 26.077 0
Kontor Århus 38.371 -3.000 35.371 38.371
Eliteudvalg 7.518 0 7.518 0  
Landshold i alt 926.822 0 923.822 685.905  
Felt  
EM  32.348 0 0 0
World Games 7.953 0 0 0
Samlinger 7.400 0 0 0  
Felt i alt 47.701 0 47.701 0  
Uniformer 5.562 0 5.562 0  
Landsholdsaktiviteter i alt 977.085 0 977.085 0  
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2005 
TDK 
tilskud   

13 Trænere/kontorassistance elitecenter 
Løn, inkl. hensatte feriepenge landstræner 406.851 250.000
Løn og honorar trænerassistent 10.880 10.880
Kontorassistance elitecenter 158.146 150.000
Rejseudgifter, inkl. konkurrencer udland 77.959 77.959
Pc/telefon/diverse materiel 0 0  
Landstræner i alt 653.836 488.839  
  
 
 2005 2004   

14 Stævneaktivitet i øvrigt 
Tilskud til mesterskaber 177.025 61.445
Stævnetilskud i øvrigt/VM 2005 1.066 10.151
Kørsel dommere DM 21.359 29.601
Diæter, ophold, dommere DM 14.437 17.088
Dommerbeklædning 10.699 0
Rejser dommeropgaver udland 16.258 20.298
Dommerudvalg 6.237 13.057
Dommerkursus 15.871 16.498
Stævneafgift/kontingent til FITA 9.493 7.151
Officials/teknisk delegeret DM 7.220 5.032
Medaljer 43.380 23.366
Dommerudgifter JBSU 18.349 18.402
Dommerudgifter FBSU 8.637 8.219
Dommerudgifter SBSU 22.219 23.859
Refusion dommerudgifter  -48.000 -54.500  
Stævneaktiviteter i alt 324.250 199.667  
 

 

15 Unionstilskud 
Fyn 4.000 4.000
Sjælland/Bornholm 12.000 12.000
Jylland  4.000 4.000  
Unionstilskud i alt 20.000 20.000  
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 2005 2004   

16 Andre breddeaktiviteter 
Træneruddannelse 65 54.016
Forskning og udvikling 0 3.446
Resultatformidling projekt 35.000 4.314
Scoringssystem 75.248 0
Handlingsplan 8 49.292 0
Sommerlejr 10.000 0
Breddeudvalg 20.318 25.138  
Andre breddeaktiviteter i alt 189.923 86.914  
 

 

17 Feltbanedrift 
Kongskildebanen:  
Lejeudgift 12.500  
Driftstilskud 3.000 15.500 15.500   
Nr. Snede:  
Lejeudgift 5.000  
Driftstilskud 3.000 8.000 8.000  
Feltbanedrift i alt 23.500 23.500   
  

18 Foreningstilskud 
Nye foreninger 0 2.500
Tilskud førstegangsstævne 0 390
Tilskud lokale klubaktiviteter 0 5.500
Kollektive forsikringer 0 9.539
Klubsamarbejdsprojekt 2.000 0  
Foreningstilskud i alt 2.000 17.929  
 

 

19 Kraftcentre 
Broager 3.500 25.000
Ålborg 12.500 25.000
Gladsaxe 6.250 12.500
Leje af Silkeborghaller 1.900 0  
Kraftcentre i alt 24.150 62.500
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20 Ungdomsprojekt 
 Total-

udgift 
Bruger-
betaling 

Netto-
udgift 

TDK 
tilskud   

Ungdomsgruppen  
EM 48.315  
JC 1 5.730  
JC 2 47.435  
VM inde 44.123    
Stævner i alt 145.603 0 145.603 0
Talentudvikling 43.921 -15.300 28.621 0
Træner honorar og transport 102.871 0 102.871 45.000  
Ungdomsgruppen i alt 292.395 -15.300 277.095 45.000  

 
 
 2005 2004   

21 Udgivelse af "Bueskydning" 
Indtægter:  
Abonnement 151.928 157.939
Annonceindtægt 50.242 39.365
Biblioteksstyrelsen 47.102 20.975  
Bladindtægter i alt 249.272 218.279  
Udgifter:  
Levering af "Bueskydning" 151.440 151.440
Distribution 61.100 55.458
Andre udgifter 795 2.732
Moms af gratis blade 495 409
Tab på debitorer 1.452 952  
Bladudgifter i alt 215.282 210.991  
Blad nettoindtægt i alt 33.990 7.288  

22 Afskrivninger m.v. 
Mærker (vareforbrug og nedskrivning) 10.146 56.081
Valutakasse  0 290
Hensættelser 40.000 0  
Afskrivninger m.v. i alt 50.146 56.371  
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 2005 2004   

23 Tilgodehavender, debitorer 
Debitorer 53.861 67.579
Hensat til tab på debitorer 0 0  
Tilgodehavender debitorer i alt 53.861 67.579  
  

Posten debitorer indeholder bladabonnement, salg af skydemærker, brugerbetaling samt an-
noncer. Af saldoen er 26.355 kr. forfalden til betaling. 

 2005 2004   
24 Tilgodehavende tilskud hos DIF 

Skyldigt til DIF for porto, fotokopiering, kontorartikler m.m. -306.205 -14.242
Kongrestilskud/mødetilskud 0 0
Revisionstilskud 2004 0 25.000  
Tilgodehavende tilskud hos DIF i alt -306.205 10.758  
  

Diverse udgifter vedrører sekretariat så som porto, fotokopiering og lignende, hvorpå der er 
modtaget faktura fra DIF, mens afregning først finder sted i forbindelse med udbetaling af 
tilskud for januar kvartal. 

 2005 2004   
25 Tilgodehavende hos Team Danmark 

Kongres New York 0 9.217  
 0 9.217  
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 2005 2004   

26 Andre tilgodehavender 
Stævneafregning 0 0
Emau 0 4.210
Depositum nøgler Bellinge 0 800
Andre tilgodehavender 4.371 13.106  
 4.371 18.116  
 

 
27 Indskud på særlige vilkår 

Indskud på opsigelse. (primo saldo) 1.006.704 1.214.597
Årets rentetilskrivning 11.708 14.368
Hævet i året -297.451 -222.261  
Saldo ultimo 720.961 1.006.704  
  
 

28 Skyldige A-skat, feriepenge, moms m.m. 
Skyldig feriegiro 0 2.289
Feriepenge 31.300 63.550
Skyldig moms 0 3.783
Skyldig A-skat og ATP 0 40.666  
I alt skyldig 31.300 110.288  

 

29 Øvrige hensættelser 

 
Saldo  
1. januar Hævet 

Saldo  
31. de-
cember   

Hensat til Ungdomsfond 0 0 40.000  
Hensat i alt 0 0 40.000  
 

 

Anvendes til: 

Ungdomsarbejde 
 

30 Eventualforpligtelser 

På tidspunktet for regnskabsafslutning er der ingen kendte eventualforpligtelser. 



 

Forbundsbudget 2006 24-03-2006
 Budget Resultat Forbundsmøde Udvalgsgodkendt 26-10 NYT

Indtægter 2005 2005 2006 2006 2007
Tilskud DIF 1425 1425 1395 1474 1538
Tilskud DIF i øvrigt 56 57   
Tilskud DIF kongres  3   
Tilskud TD Landstrænere 525 525  397
Tilskud TD deltagelse 198 198 1140 202 1366
Tilskud TD psy/fys 72 72  101
Tilskud TD Århus 447 447  666
Tilskud TD planafd.  26   
Uanvendt TD tilskud 2005  -23   
Tilskud Unioner 105 105 105 105
Forbundskontingent    100 258
Gave Ålborg Ungdom  40   
Skydemærker 12 16 12 12 12
Øvrig indtjening 3 0 3 3 3
Renter 25 10 25 15 15
Refusioner 25 0 25 10 10
Bueskydning 0 34 0  0
Revisionstilskud 25  25  
Indtægter i alt 2918 2935 2730 3085 3202
     

Udgifter     
Administration     
Husleje 55 58 55 55 55
Kontorhold 96 66 96 76 76
Møder incl A&O + Lov 90 56 90 83 83
Repræsentation 12 4 12 12 12
ATP 4 6 4 4 4
Løn ansatte 335 322 312 312 324
Adm. I alt 592 512 569 542 554
     

Bredde     
Breddeudvalg 34 20 34 25 25
Unions/forn. tilskud 65 55 65 48 48
Bredde aktiviteter 184 160 184 111 111
Breddeudvalgets udg. 283 235 283 184 184
     
Stævne udg. 116 153 116 108 98
Stævne udg. VM EM NM NS 85 85  15
Kraftcentre 62 24 62 30 30
Ungdomsprojekt 344 277 344 307 310
Dommerudgifter 126 86 121 139 139
Andre Breddeaktiviteter 733 625 643 599 577
     
Bredde total 1016 860 926 783 761



 
 Budget Resultat Forbundsmøde Udvalgsgodkendt 26-10 NYT

Sport 2005 2005 2006 2006 2007

     

     
Landsholdsaktiviteter     
Eliteudvalg 15 8 15 15 15
Landstrænere 502 518 487 512 512
Stævnedeltagelse R/C 480 399 465 433 433
TD Psykologi/fysisk 72 62  101 101
TD Planafd  26   
Elitecenter Aarhus 585 564 570 666 666
Felt 50 48 50 50 50
Senior projekt    75 75
Ungdom     
Uniform 5 6 25 25 25
     
Elite total 1709 1631 1612 1877 1877
     
     
Udgifter total 3317 3003 3107 3202 3192
     
Over/underskud -399 -68 -377 -117 10
     
Afskrivninger 20 10 20 20 10
Hensættelser  40   
     
Resultat før eks ind -419 -118 -397 -137 0
     
kursavance     
     

RESULTAT -419 -118 -397 -137 0
     
Egenkapital  1268  1131 1131
Egenkapital pr. ultimo 2004 1386    

 



 

Forbundsbudget 2006          UDEN UNIONER 24-03-2006
 Budget Resultat Forbundsmøde Udvalgsgodkendt 26-10 NYT

Indtægter 2005 2005 2006 2006 2007
Tilskud DIF 1425 1425 1395 1474 1538
Tilskud DIF i øvrigt 56 57    
Tilskud DIF kongres  3    
Tilskud TD Landstrænere 525 525  397  
Tilskud TD deltagelse 198 198 1140 202 1366
Tilskud TD psy/fys 72 72  101  
Tilskud TD Århus 447 447  666  
Tilskud TD planafdeling  26    
Uanvendt TD tilskud 2005  -23    
Regionskontingent  105 105 105 105 222
Forbundskontingent    100 258
Gave Ålborg Ungdom  40    
Skydemærker 12 16 12 12 12
Øvrig indtjening 3 0 3 3 3
Renter 25 10 25 15 15
Refusioner 25 0 25 10 10
Bueskydning 0 34 0  0
Revisionstilskud 25  25   
Indtægter i alt 2918 2935 2730 3085 3424
      

Udgifter      
Administration      
Husleje 55 58 55 55 55
Kontorhold 96 66 96 76 76
Møder incl A&O + Lov 90 56 90 83 102
Repræsentation 12 4 12 12 12
ATP 4 6 4 4 4
Løn ansatte 335 322 312 312 324
Adm. I alt 592 512 569 542 573
      

Bredde      
Breddeudvalg 34 20 34 25 47
Tilskudsordninger 65 55 65 48 74
Bredde aktiviteter 184 160 184 111 111
Breddeudvalgets udg. 283 235 283 184 232
      
Stævne udg. 116 153 116 108 214
Stævne udg. VM EM NM NS 85 85  15
Kraftcentre 62 24 62 30 30
Ungdomsprojekt 344 277 344 307 310
Dommerudgifter 126 86 121 139 184
Andre Breddeaktiviteter 733 625 643 599 738
      
Bredde total 1016 860 926 783 970



 
 Budget Resultat Forbundsmøde Udvalgsgodkendt 26-10 NYT

Sport 2005 2005 2006 2006 2007

      

      
Landsholdsaktiviteter      
Eliteudvalg 15 8 15 15 15
Landstrænere 502 518 487 512 512
Stævnedeltagelse R/C 480 399 465 433 433
TD Psykologi/fysisk 72 62  101 101
TD Planafd  26    
Elitecenter Aarhus 585 564 570 666 666
Felt 50 48 50 50 50
Senior projekt    75 75
Ungdom      
Uniform 5 6 25 25 25
      
Elite total 1709 1631 1612 1877 1877
      
      
Udgifter total 3317 3003 3107 3202 3420
      
Over/underskud -399 -68 -377 -117 4
      
Afskrivninger 20 10 20 20 10
Hensættelser  40    
      
Resultat før eks ind -419 -118 -397 -137 -6
      
kursavance      
      

RESULTAT -419 -118 -397 -137 -6
      
Egenkapital  1268  1131 1125
Egenkapital pr. ultimo 2004 1386     

      
Regionskontingent antal á kr. total   
      
Seniorer 1246 120,00 149.520,00   
Unge u/18 år 916 80,00 73.280,00   
      
Total 2162  222.800,00   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOVÆNDRINGSFORSLAG 
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Forbundsmøde 
14. maj 2006 i Odense 



 



 
Forslag 1 
                                                                                             Helsinge d. 10. december 2005 
 
 
Til DBSF 
Forbundsmøde Den 14 Maj  2006 
 
Forslag 1a fra SBSU. 
 
SBSU stiller hermed forslag om nedlæggelse af unionerne i DBSF. 
 
I medfør heraf foreslås afsnit 3 og 4 i lov komplekset slettet. 
 
 
 
Begrundelse: 
 
Da vort forbund rent antalsmæssigt ikke er større end en fodboldklub i en stor provinsby, 
og det til stadighed viser sig, at det er svært at skaffe ledere til unionsbestyrelserne, 
således at unionerne kører mere eller mindre på halv kraft, er det indlysende at nedlægge 
disse. 
 
Det vil så være muligt for evt. interesserede at arbejde i forbundsregi i stedet for. 
 
Forslag 1b. 
 
I forbindelse med unionernes nedlæggelse, udvides DBSF’s bestyrelse med 3 personer, 
Således at hver region,( Jylland, Fyn og Sjælland) er repræsenteret i bestyrelsen. 
 
Begrundelse: Dette sikrer at alle regioner har mulighed for indflydelse på det der sker i vort  
Forbund. 
 
På bestyrelsens vegne  
Formand SBSU 
Anne Marie Nielsen 
 
 



 
Forslag 2 
 
Til DBSF 
Forbundsmøde d. 14. Maj  2006 
 
Forslag 2a fra JBSU. 
 
JBSU stiller hermed forslag om nedlæggelse af unionerne i DBSF. 
 
I medfør heraf foreslås afsnit 3 og 4 i lovkomplekset slettet. 
 
 
 
Begrundelse: 
 
Da vort forbund rent antalsmæssigt ikke er større end en fodboldklub i en stor provinsby, 
og det til stadighed viser sig at det er svært at skaffe ledere til unionsbestyrelserne, 
således at unionerne kører mere eller mindre på halv kraft, er det indlysende at nedlægge 
disse. 
 
Det vil så være muligt for evt. interesserede at arbejde i forbundsregi i stedet for. 
 
Forslag 2b. 
 
I forbindelse med unionernes nedlæggelse, udvides DBSF’s bestyrelse med 3 personer, 
Således at hver region,( Jylland, Fyn og Sjælland) er repræsenteret i bestyrelsen. 
 
Begrundelse: Dette sikrer at alle regioner har mulighed for indflydelse på det der sker i vort  
Forbund. 
 
 
Formand JBSU 
 
Otto Zebitz 



 
Ændringsforslag til forslag 1 og 2: 
Forslagsstiller FBSU 
 
På Fyn finder vi det meget kedeligt, at vi som velfungerende union skal nedlægges, fordi 
andre unioner ikke er velfungerende. Derfor vil vi gerne stille følgende ændringsforslag, 
som kan bevare det, der er velfungerende og samtidig åbne for andre muligheder for 
aktiviteter.   
 
3.1.2  For tiden er følgende unioner oprettet: 

Nordjyllands Bueskytteunion 
Midtjyllands Bueskytteunion  
Syd- og Sønderjyllands Bueskytteunion 
Fyns Bueskytteunion 
Nordsjællands Bueskytteunion 
Hovedstadens Bueskytteunion (inkl. Bornholm) 
Sydsjællands Bueskytteunion  

 
Begrundelse: Geografisk mindre unioner giver kortere afstande og dermed mindre tid og 
færre penge til transportomkostninger. Mere overkommeligt aktivitetsområde. 
 
3.4.1  Bestyrelsen: Unionens anliggender varetages af unionsbestyrelsen, der består 

 af en formand, kasserer og 1-3 medlemmer, der alle vælges på de ordinære 
 unionsmøder. Formand og kasserer vælges særskilt. 

 
Begrundelse: Når det er mindre områder behøves ikke så mange personer til at varetage 
opgaverne og det bliver nemmere at finde nok personer. 
 
3.4.2 Udgår. 
 
Begrundelse: Det er ikke nødvendigt med så mange personer i breddeudvalget. 
 
3.8.1 Tilføjelse: Et a conto beløb udbetales hvis unionen efter det årlige 

unionsmøde kan erklæres aktiv. Aktive unioner er unioner, der har valgt en 
bestyrelse og vedtaget et budget og sendt dette til forbundets sekretariat. 

 
3.8.2 Foreninger betaler et årligt kontingent pr. aktivt medlem til forbundet. 

Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære forbundsmøde og 
opgørelsen af medlemstal sker på baggrund af tallene på DIF’s årlige 
spørgeskema. Kontingentet opkræves i slutningen af marts måned og er 
forfaldent til betaling den 1. april.  
Den ene halvdel af dette beløb tilbagebetales ud fra medlemstal til de unioner, 
der er aktive til brug for regionale aktiviteter.  
Den anden halvdel bruges til nationale projekter som er vedtaget på 
forbundsmødet. For tiden er følgende godkendt: 
Ungdomsprojekt 
Seniorprojekt 

 



 
3.8.3 Udgår. 
 
Begrundelse: Kun aktive unioner får penge at arbejde med. Dette sikrer at der bliver 
aktiviteter for de opkrævne penge. Da det er et medlemskontingent, der opkræves, er det 
også naturligt, at medlemmerne (dvs. forbundsmødet) har kontinuerlig indflydelse på, 
hvordan pengene ønskes brugt. 
 
Resten af kapitel 3 konsekvensrettes. 
 
Kapitel 4.2 konsekvensrettes. 
 
Forslag 3 
Forslagsstiller Bestyrelsen 
 
 Under forudsætning af vedtagelse af 1 og 2 (nedlæggelse af unionerne) 
 Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af Afsnit 1 og 2 i DBSF love 
 Vedlagt (som sidste sider) nyt afs. 1 og 2 i sin helhed – Afs. 3 og 4 udgår. 
 
 Understregninger og overstregninger er lig med ændring i forhold til 

eksisterende lov 
 
Ændringsforslag A til forslag 3: 
Forslagsstiller FBSU 
 
1.29.1 ...opløsningen er gældende fra 31.12.2006... 
 
Begrundelse: Så kan de planlagte aktiviteter for 2006 gennemføres. 

Ændringsforslag B til forslag 3 
Forslagsstiller SBSU 
Formålet med forslaget er at udvide bestyrelsen med 3 medlemmer, hvor der om muligt 
vælges en fra hver landsdel: Jylland, Fyn og Sjælland. Bestyrelsen består herefter af 9 
personer 

1.11  DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE 
 
1.11.1  På ordinært forbundsmøde skal følgende punkter opføres på dagsorde-

nen: 
 
  1. Valg af dirigent og mødesekretær 
  2. Valg af tre repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
  3. Optagelse af nye foreninger 
  4. Aflæggelse af beretninger: 
  4.1 • Bestyrelsens beretning v/formanden 
  4.2 • Breddeidrætsudvalgets beretning 
  4.3 • Eliteidrætsudvalgets beretning 
  4.4 • Lovudvalgets beretning 
  4.5 • Dommerudvalgets beretning 
  4.6 • Eventuelle andre udvalgsberetninger 



 
   
 
  5. Regnskab: 
  5.1 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5.2 • Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revide-

ring og næstkommende års budget til godkendelse 
  6. Behandling af forslag 
  7. Fastlagte danmarksmesterskaber og evt. internationale turneringer 
  8. Valg til forbundets bestyrelse:  
   Ulige år: 
                                         Forbundets formand 
     Forbundets økonomiansvarlige 
   Breddeidrætsudvalgets formand   

To bestyrelsesmedlemmer (1 fra region Fyn + 1 fra region Jylland 
- i 2006 kun for 1 år) 

   Lige år:  
                                          Forbundets næstformand 
                              Eliteidrætsudvalgets formand  
   To bestyrelsesmedlemmer (1 fra region Sjælland inkl. Bornholm) 
   Hvert år:  
                                          En 1. suppleant 
       En 2. suppleant 
  9. Valg til nedsatte udvalg: 
   Ulige år:   
      1 medlem af Breddeidrætsudvalget              
                                          Lovudvalgets formand 
   Dommerudvalgets formand 
   Lige år: 
   To medlemmer af Breddeidrætsudvalget   
                                          To medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges 
       To medlemmer af Dommerudvalget - Øst/Vest 
   Hvert år:  
                                          Et medlem af Amatør- og ordensudvalget (for 3 år)  
                                          1 suppleant til Amatør og Ordensudvalget (for 2 år) 
   Et medlem af Eliteidrætsudvalget for en toårig periode. 
  10. Valg af 1 intern revisor og 2 revisorsuppleanter 
  11. Fastsættelse af: 
  11.1 • Tilmeldingsafgift for FITA-runden 
  11.2 • Næste forbundsmøde 
  12. Eventuelt 
 



 
Forslag 4 
Forslagsstiller Medlem i Middelfart Bueskyttelaug, Tage Rasmussen 
 
Forslag a: 
Pkt. 6.3.5  En skytte kan deltage i oldboys/oldgirls klassens turneringer fra og med det år, 
 i hvilket skytten fylder 60 år. 
 
Begrundelse: 
En person på 50 år er stadig en person i sin bedste alder. Det er min erfaring, at nogle 
melder sig i klassen med medalje for øje. Der er for stor forskel i den rent fysiske formåen 
mellem en 50 årig og en f.eks. 70 årig, pga. de rent naturligt fysiologiske forandringer 
aldersprocessen medfører. 
 
Forslag b: 
Pkt. 6.5.4 Oprykning. 
En skytte, der til et stævne skyder et resultat, der er højere end maksimum i den klasse, 
han er tilmeldt, skal øjeblikkelig herefter rykkes op i den klasse de hører hjemme i. Skytten 
kan i efterfølgende konkurrence ikke tilmelde sig konkurrencen i lavere niveau. 
 
Begrundelse: 
Klasserne er laver for at jævnbyrdige kan konkurrere. Jeg har oplevet personer tilmeldt 
klasse 3, der har skudt bedre end bedste halvdel i klasse 1. Dette er en forskel der gør at 
jeg mener man har tilmeldt sig i for lav klasse med det sigte at være sikker på at kunne 
vinde. Det er ikke rimeligt hvis målet er at jævnbyrdige skal konkurrere mod hinanden. 
 
Forslag 5 
Forslag til lovændring fremsat af Aalborg Bueskyttelaug 
Formål at gøre det mere retfærdigt ved seedning af hold til DM 
 
Eksisterende lov 

10.1.6  HOLDFINALER 
 
10.1.6.1 Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound- 

Recurvehold. En forening kan bruge en reserve på holdet, denne skal i givet 
fald være efterfølgende skytte i kvalifikationsrunden (1-2-3 + 4). Holdenes 
navne skal påtegnes, tre skytter og en evt. reserve, hvis klubben har andre 
hold, må ingen skytters navne være påtegnet andre hold. Se artikel 7.7.2.3. 

10.1.6.2 • Hold kan sammensættes af compoundskytter, henholdsvis recurveskytter, 
som har skudt 70 m i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund 
af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for hele FITA runden (4 
delresultater). Hvor en klub har flere hold seedes efter faldende orden: hold 
1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = resultat 4-5-6; osv. Bruges reserver: hold 
1 = 3 bedste resultater; hold 2 = 5-6-7; hold 3 =9-10-11; osv. 

 



 
Forslås ændret til: 

10.1.6  HOLDFINALER 
 
10.1.6.3 Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound- 

Recurvehold. En forening kan bruge en reserve på holdet, denne skal i givet 
fald være efterfølgende skytte i kvalifikationsrunden (1-2-3 + 4). Holdenes 
navne skal påtegnes, tre skytter og en evt. reserve, hvis klubben har andre 
hold, må ingen skytters navne være påtegnet andre hold. Se artikel 7.7.2.3. 

10.1.6.4  
10.1.6.5 Hold kan sammensættes af compoundskytter, henholdsvis recurveskytter, 

som har skudt 70 m i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund 
af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for de tre ens afstande (70m 
– 50m og 30m) (3 delresultater). Hvor en klub har flere hold seedes efter 
faldende orden: hold 1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = resultat 4-5-6; osv. 
Bruges reserver: hold 1 = 3 bedste resultater; hold 2 = 5-6-7; hold 3 =9-10-
11; osv. 

 
Forslag 6 
Forslagsstiller TIK 
 
10.1.6.6 10.1.6.4 • Hold kan sammensættes af compoundskytter, henholdsvis recur-

veskytter, som har skudt 70 m i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på 
baggrund af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for 70m afstanden. 
Hvor en klub har flere hold seedes efter faldende orden: hold 1 = de 3 
bedste resultater; hold 2 = resultat 4-5-6; osv. Bruges reserver: hold 1 = 3 
bedste resultater; hold 2 = 5-6-7; hold 3 =9-10-11; osv. 

 
Forslag 7 
Forslagsstiller er trænere og stævnearrangører fra Helsinge Tom Heneberg, Sorø Jesper 
Dyhr,  Lyngby Jørgen Philip, København Henning Clausen, via Helsinge bueskytteafd. 
 
6.4.2  
               Ændre micro til alder 0-10 år 
                 Både i udendørs sæsonen og indendørs sæsonen på de nuværende 

afstande 
                                                               
                 Dele mini i udendørssæsonen til (kun fita) 
               Mini 1 alder 10-12 år 
               Mini 2 alder 12-13 år 
 



 
  I indendørssæsonen skyder mini 1 & 2 som en mini klasse alder 10-13 år afstand 12m 

 
7.1.2.1-4       Fuld Fita 
 
Kadet compound 50 40 30 20  Kadet recurve 50 40 30 20 
Mini 2 compound 40 30 30 20  Mini 2 recurve 40 30 30 20 
Mini 1 compound 30 20 15 10  Mini 1 recurve 30 20 15 10 
Micro compound 20 15 15 10  Micro compound 20 15 15 10 
           
Kadet barbue 40 30 30 20  Kadet langbue 40 30 30 20 
Mini 2 barbue 30 20 20 15  Mini 2 langbue 30 20 20 15 
Mini 1 barbue 25 20 15 10  Mini 1 langbue 25 20 15 10 
Micro barbue 20 15 15 10  Micro langbue 20 15 15 10 
 
Der behøver ikke være mellemrum mellem banerne på de forskellige afstande i 
ungdomsrækkerne 
 
7.1.8 900 runde 

Kadet m/sigte 40 30 20 
Kadet u/sigte 30 25 20 
Mini m/sigte 25 20 15 
Mini u/sigte 20 15 10 
micro 20 15 10 

2.5.2.1 
Mini Hold med sigter sættes sammen efter 30 meter stort ansigt resultatet og 
skydes på 30 meter 
I hver sin klasse compound eller recurve 
Mini Hold uden sigter sættes sammen efter 20 meter stort ansigt resultatet og 
skydes på 20 meter. I hver sin klasse barbue eller langbue 

 
Begrundelse  
Gøre oprykningen mere glidende og samtidig holde fita og jagt afstande nogenlunde ens 
samt tilgodese bar og langbue ungdoms skytterne, så det bliver sjover for dem også. 



 
Forslag 8 
 
Bestyrelsen fremsætter forslag om Forbundskontingent 
 
Artikel 3.8.3. foreslås slettet 
  Ud over ovennævnte unionskontingent yder forbundet til hver union et ad-

ministrationsbeløb. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af forbundsbe-
styrelsen. 

 
NY til forbundskontingent 
Nyt 1.8 
 Medlems foreninger betaler et årligt kontingent pr. aktivt medlem til 

Forbundet. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære 
Forbundsmøde Opgørelsen af medlemstal sker på baggrund af tallene på 
DIF's årlige spørgeskema. Kontingentet opkræves af to gange og er forfal-
dent til betaling den 1. juni og 1. december. 
Første gang den 1.12.2006 

 
1.11.1  På ordinært forbundsmøde skal følgende punkter opføres på dagsorde-

nen: 
 
  1. Valg af dirigent og mødesekretær 
  2. Valg af tre repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
  3. Optagelse af nye foreninger 
  4. Aflæggelse af beretninger: 
  4.1 • Bestyrelsens beretning v/formanden 
  4.2 • Breddeidrætsudvalgets beretning 
  4.3 • Eliteidrætsudvalgets beretning 
  4.4 • Lovudvalgets beretning 
  4.5 • Dommerudvalgets beretning 
  4.6 • Eventuelle andre udvalgsberetninger 
  5. Regnskab: 
  5.1 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 5.2 • Fastsættelse af kontingent til Forbundet 
  5.3 • Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revide-

ring og næstkommende års budget til godkendelse. 
 
  6. Behandling af forslag 
 
Resten af 1.11 uændret 
 
Forslag: Tilføjelse som konsekvens af forslag 8 
4.2.1 Sidste frist for rettidig kontingentbetaling til unionen er den 30. april og 

forbund er den 1.6 og 1.12. 
Rest uændret 

 
 



 
Forslag 9-11 
Forslagsstiller bueskytte/træner/arrangør og a.m.a. - Tom Heneberg/Helsinge Bueskytteafd. 
 
Forslag 9 Tilpasning af allerede vedtagne love, så de står i lovkomplekset, som det var 

tiltænkt, i overensstemmelse med vedtagende lovændringer vedrørende mærke-
tagning i både 2003 og 2004, hvor det blev vedtaget at alle uanset alder og bue 
kan tage alle DBSF`s mærker, skal alle relevante paragrafer rettes til fra 2.4 til 
2.4.6.2 

 
Forslag 10 Nye ændringsforslag til paragrafferne 2.4.2 og 2.4.4 som er samlet på 

mærkerekvisition for DBSF`s egne mærker 
 
 Forslaget er stillet for at gøre det sjovt for alle barbueskytter og langbueskytter og 

for at de skal have et mål at nå, på lige fod med sigteskytterne 
 
 * langbue skal tilføjes under barbue så de også officielt kan tage 

skiveskydningsmærker. 
 For at gøre det muligt for barbue og langbue skytter at tage disse mærker skal der 

laves en kolonne mere, med reduceret point til disse skytter 
 I jagt og arrowhead er der reduceret point til bar og langbueskytter, det burde der 

også være ved skiveskydningsstævner.  
 (det skal overvejes om der skal laves nye stjernemærker til bar- og langbue eller 

kalde alle stjerne mærkerne… stjerne 1.grad og opefter) 
 
Mærketype                                sigteskytter  barbue/langbue senior  junior  kadet     mini     micro  
Fitarunden bronze 500 300      
Fitarunden sølv 700 500      
Fitarunden guld 900 700      
Fitarunden guld m egeblad 
Kun ved forbunds eller unionsstævner  

930 750      

Fitarunden elite 
Kun ved forbunds eller unionsstævner 

1200 900      

Fitarunden DBSF`s stjerne 1.grad 1000 775      
Fitarunden DBSF`s stjerne 2.grad 1100 850      
Fitarunden DBSF`s stjerne 3.grad 1200 900      
Fitarunden DBSF`s stjerne 4.grad 1300 1000      
Indendørs hvidt 375 250      
Indendørs sort 450 325      
Indendørs blåt 500 375      
Indendørs rødt 550 425      
Indendørs gult 575 450      
 
Navn  :___________________________________      klub:_______________________________ 
 
Ved stævne i ________________________ den    /    20___       har jeg opnået point___________   
 
    Herre Micro Compound (sæt kryds) 
    Dame Mini Recurve  
                           Kadet Bar/langbue  
                           Junior 
                           Senior 
 



 
Forslag 11 
Vedr. paragrafferne fra 6.5 til 6.5.7.2.1 
 
Ved de fleste fita stævner bliver klasserne alligevel slået sammen, så hvorfor ikke tage 
konsekvensen og nedlægge nogle medalje rækker, der er så mange der taler om at der er 
for mange medaljer der skal udleveres til stævnerne for at imødekomme dette, stiller vi et 
andet lovforslag op, der går ud på at junior-senior og old kun findes i 2 klasser hver og ikke 
i 4 klasser som nu ved de fleste stævner bliver elite og kl. 1/A alligevel slået sammen og 
det samme med kl.2/B & 3/C fra kadet og nedefter bruges klasse inddelingen kun ved et 
eller 2 stævner i forvejen men vil også fortsat være omfattet i disse forslag fremover. 
 
 
 6.5.1.1 

• Udendørs ………… klasserne A & B; 
• Indendørs  ..……….klasserne 1 & 2. 

 
         Forslag 11.1  Forslag 11.2 
 
Fita runden  
6.5.6.2 (recurve) 

• klasse A  1050 points og derover                       eller 1075 points og derover 
• klasse B  0 points til 1049 points                        eller 0 points til 1074 points  

 
6.5.6.3.1  (compound)   
 

• klasse A  1200 points og derover                       eller 1250 points og derover 
• klasse B  0 points til 1199 points                   eller 0 points til 1249 points   

 
6.5.6.4       for barbue/langbue 
 
6.5.6.4.1     (barbue/langbue) 
 

• klasse A      800 points og derover                     eller 800 points og derover 
• klasse B      0 points til 799 points                      eller 0 points til 799 points 

 
70 meter runden 
6.5.6.2.1 (recurve) 
 

• klasse A     525 points og derover          eller 535 points og derover  
• klasse B     0 points til 524 points                        eller 0 points til 534 points                           

 
6.5.6.3.2 (compound) 
 

• klasse A     600 points og derover                    eller 610 point og derover 
• klasse B     0 points til 599 points                       eller 0 points til 609 points 

 



 
6.5.6.4.2         (barbue/langbue) 
 

• klasse A     475 points og der over             eller 475 points og derover 
• klasse B     0 points til 474 points                  eller 0 points til 474 points 

 
900 runden 
6.5.6.2.2 (recurve) 
 

• klasse A   830 points og derover             eller 845 points og derover 
• klasse B   0 points til 829 points                       eller 0 points til 844 points 

 
 
6.5.6.3.3 (compound) 
 

• klasse A    850 points og derover                       eller 860 points og derover 
• klasse B    0 points til 849 points                        eller 0 points til 859 points  

 
6.5.6.4.3     (barbue/langbue) 
 

• klasse A    725 points og derover                       eller 725 points og derover 
• klasse B    0 points til 724 points                        eller 0 points til 724 points  

 
Indendørs  
6.5.7.1.1      (recurve) 
 

• klasse 1     525 points og derover                      eller 535 points og der over 
• klasse 2     0 points til 524 points                       eller 0 points til 534 points 

 
6.5.7.2.1 (compound) 
 

• klasse 1      550 points og derover                     eller 560 points og derover  
• klasse 2      0 points til 549 points                      eller 0 points til 559 points 

 
6.5.7.3      for barbue/langbue 
 
6.5.7.3.1 (barbue/langbue) 
 

• klasse 1      450 points og derover                     eller 450 points og derover 
• klasse 2      0 points til 449 points                      eller 0 points til 449 points    

  
 eller skal fjernes ved indskrivning i  
 lovkomplekset hvis dette forslag  
 vælges 



 
Forslag 12 
Nye forslag fremsat af Bestyrelsen 
Forslaget skal sikre at bestyrelsen er medvirkende til beslutninger om ansættelser. 
 
1.14.2.6 • Personale: Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå forbundets 

administrative opgaver, lige som den også træffer aftale med en eventuel 
redaktør af tidsskriftet BUESKYDNING. Arbejde og ansvarsfordeling skal 
fremgå af ansættelseskontrakterne. Øvrigt personale ansættes af 
bestyrelsen efter indstilling fra relevante udvalg. 

 
Forslag 13 
Forslag fremsat f Bestyrelsen 
 
Der er ingen sportslig værdi i udendørsmærker under 1000p hvorfor det forslås at slette 
mærker under 1000 point samt Norden mærkerne. 
Norden mærker udgår i og med Nordiske senior mesterskaber ikke afholdes. 
 
2.6.2  Udendørs FITA-Rundens Mærker 
 
    Bronze 500 (DBSF)  Senior 
      Junior 
      Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Sølv 700 (DBSF)  Senior 
      Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Guld 900 (DBSF)      Senior 
        Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Guld m. Egeblade 930   Senior 
    FITA Stjerne 1000  Senior 
    DBSF 1000 Stjerne   Junior  
        Kadet 
        Mini 
      Mikro  
    FITA Stjerne 1100  Senior 
    DBSF 1100 Stjerne    Junior  
        Kadet  
        Mini 
      Mikro 
    Norden 1150 FITA  Senior 
    FITA Stjerne 1200  Senior 
    DBSF Elite Mærke 1200  Senior 
    Norden 1250 FITA  Senior 



 
    FITA Stjerne 1300  Senior 
    DBSF 1300 Stjerne  Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro  
    FITA Stjerne 1350  Senior 
    FITA Stjerne 1400  Senior 
 
2.6.2.4  Norden 1150 FITA og Norden 1250 FITA kan erhverves af recurve senior-

skytter ved stævner, hvor der kan sættes danske rekorder. 
2.6.2.5  Guld med Egeblade og Elitemærke kan erhverves af seniorer ved stæv-

ner, der arrangeres af DBSF eller en union. 
 
Ændringsforslag til forslag 13: 
Forslagsstiller FBSU 
  
 1400 i alle klasser dvs. senior, junior, kadet, mini og mikro Fita’s 
 duelighedstegn 
 
Forslag 14 
Forslag fremsat af Bestyrelsen 
 
 Tiden er løbet fra denne form. Rekorder skifter hurtigt. 
 Listerne er tilgængelige på hjemmesiden. 
 Det foreslås at slette nedenstående 
 
2.6.2.3. • Ajourførte rekordlister udsendes fra sekretariatet til samtlige foreninger 

efter hvert sæsonskift. 
 
Forslag 15 
Forslagsstiller TIK 
 Der afholdes ikke længere FITA 25m stævner i Danmark hvorfor det forslås 

at fjerne den fra lovkomplekset. Det vil gære det mindre forvirrende for især 
nye skytter. 

 
 Der kan kun erhverves rekorder og mærker på 18/12/8m   
 
Forslag 16 
Forslagsstiller  TIK 
For at forenkle antallet af rekorder forslås nedenstående slettes 
2.6.4.1  UDENDØRS SKIVESKYDNING for damer og herrer, FITA-junior damer og 

herrer, FITA-kadet damer og herrer på runderne/afstandene: 
  • Individuel FITA Runde (144 pile) 
  • Individuel 90 meter (36 pile - kun herrer og FITA-junior herrer) 
  • Individuel 70 meter (36 pile) 
  • Individuel 60 meter (36 pile - kun damer, FITA-kadet damer og FITA-

kadet herrer) 
  • Individuel 50 meter (36 pile) 
  • Individuel 30 meter (36 pile) 



 
 Rekorder på ovenstående distancer skal være skudt som en del af en hel 

FITA runde. 
  • Individuel FITA 70 meter runde (72 pile) 
  • Individuel Olympisk runde match (18 pile) 
  • Individuel Olympisk runde match (12 pile) 
  • Individuel Olympisk runde finaletotal (36 pile) 
  • Hold FITA runde (3x144 pile) 
  • Hold FITA 70 meter runde (3x72 pile) 
  • Olympisk rundes holdmatch (27 pile) 
  • Olympisk rundes holdfinale (2x27 pile) 
 
2.6.4.2  INDENDØRS SKIVESKYDNING for damer og herrer, FITA-kadet damer 

og herrer: 
  • Individuel 25 meter (60 pile mod 60 cm ansigt eller 60 cm tripel ansigt) 
  • Individuel 18 meter (60 pile mod 40 cm ansigt eller 40 cm tripel ansigt) 
  • Individuel Indendørs Matchrunde (18 pile) 
  • Individuel Indendørs Matchrunde (12 pile) 
  • Individuel Indendørs Matchrundes totalfinale (36 pile) 
  • Indendørs Matchrunde, Holdmatch (27 pile) 
  • Indendørs Matchrunde, Holdfinale total (2x27 pile) 
 
Forslag 17 
Forslag stiller  TIK 
Hvis en skytte tilmeldes som junior og sætter en rekord, skal den også kunne tælle som 
senior rekord, når resultat er et point højere end den eksisterende rekord på samme 
afstand. 
 
2.6.1  Danske rekorder kan sættes ved godkendte stævner, hvor der deltager 

mindst 15 skytter fra mindst 3 foreninger. Desuden kan de sættes ved høj-
ere stævner, der afvikles under DBSF's eller en unions kontrol, uanset 
antal af skytter, foreninger og hold. Ved almindelige FITA-stævner (ikke-
stjernestævner) skal mindst dommerformanden være national dommer. 

  • Rekord kan kun sættes i den klasse/division, man har tilmeldt sig. 
Undtagelse er Junior klassen, der kan sætte rekorder gældende i senior 
klassen når afstanden er den samme. 

  Resten uændret 
 
Forslag 18 
Forslagsstiller  TIK 
  Der bør tilføjes afstande for Mikroskytter i Barbue og Langbue divisionerne 

(7.1.2.2 og 7.1.2.3) 
 
Forslag 19 
Forslagsstiller  TIK 
   Runder der ikke skydes i Danmark bør fjernes fra lovkomplekset. Det er: 
  Dobbelt FITA (7.1.3) Standardrunden (7.1.9) 25m runden (8.1.2) 
 



 
Forslag 20 
Forslagsstiller Næstformanden 
    Det foreslås at fjerne alle særregler for VM og OL i afsnit 7 - 8 og 

  9, der ikke har indflydelse på afholdelse af stjerne og VR stævner 
 
Forslag 21 
Forslagsstiller   Herning BL 
Ændringsforslag til DBSF lovkomplekset. 
 
Artikel 10.3.1 & 10.3.2: 
Gældende regel. 1. dag Danmarksmesterskab i Feltskydning 
 2. dag Forbundsmesterskab i Feltskydning 
 
Forslag 1. dag Forbundsmesterskab i Feltskydning 
 2. dag Danmarksmesterskab i Feltskydning 
 
Begrundelse: Det er et stort og kompliceret arbejde at opstille en spændende og 

udfordrende bane til feltskydning og de nye sikkerhedsregler som 
blev vedtaget på Forbundsmødet 2005 gør ikke opgaven 
nemmere. Når konkurrencer afvikles over 2 dage er der sjældent 
tid til at ændre opstillingen fuldstændigt fra 1. dag til 2. dag og det 
synes derfor ulogisk, at man på 1. dagen afvikler en konkurrence 
hvor der på halvdelen af målene er opgivet den nøjagtige afstand 
til skiverne. Disse mål vil, uanset om man flytter lidt på 
afstandspælene til 2. dagen ikke give nogen reel udfordring til de 
skytter som deltager begge dage. 
Vi foreslår derfor at man bytter om på rækkefølgen således at 
forbundsmesterskabet ”skovrunden” afvikles lørdag og 
danmarksmesterskabet ”arrowhead” om søndagen. 
I de øvrige discipliner i afsnit 10 (udendørs og indendørs) afgøres 
forbundsmesterskaber jo også om lørdagen og 
danmarksmesterskab om søndagen.  

Artikel 10.3.4: 
Gældende regel. Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets 

artikel 9.8.3 
 
Forslag: Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets 

artikel 9.8.3. 
Er der ligestilling i forbindelse med placering til DIF’s medaljer eller 
DBSF’s medaljer i guld, sølv eller bronze jf. artikel 10.3.6.3 afgøres 
ligestilling i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 9.8.3. 
Danmarksmesterskab og Forbundsmesterskab i feltskydning skal 
ligestillingsmæssigt betragtes som en finalerunde således at det 
aldrig kan forekomme at to (eller flere) skytter deler guld, sølv eller 
bronzemedaljer.  
 

Begrundelse: Ifølge artikel 10.3.3.1 afvikles feltskydningen uden finaleskydning. 
Dette medfører, at skytter ved ligestilling evt. skal erklæres lige 
(lige mange point, 5’ere og x’ere). 



 
 Vi finder ikke, at der kan være mere end en Danmarksmester eller 

Forbundmester i feltskydning og foreslår derfor at ligestilling 
afgøres efter de sædvanlige regler for feltskydning jf. artikel 9.8.3, 
dog således at der ved afgørelse af placeringer til guld, sølv og 
bronze skal være shoot-off 

 
Artikel 6.3.1: (og øvrige artikler hvor oldgirls/oldboys forekommer) 
Gældende regel FITA anerkender følgende klasser: 

• Damer; 
• Herrer; 
• Junior damer; 
• Junior herrer; 
• Kadet damer; 
• Kadet herrer; 
• Oldgirls; 
• Oldboys. 

 
Forslag FITA anerkender følgende klasser: 

• Damer; 
• Herrer; 
• Junior damer; 
• Junior herrer; 
• Kadet damer; 
• Kadet herrer; 
• Masters damer; 
• Masters herrer 

 
Begrundelse: Betegnelserne Oldgirls og Oldboys er der vel egentlig ikke noget 

galt med! Men hvem ønsker at føle sig ”gammel” som 50 årig? 
 Der er dog alligevel begrænset deltagelse i "OLD" klasserne 

selvom der er en hel del skytter som kunne deltage her. Mange 
tilmelder sig i stedet i "Senior".  
FITA kalder klassen Masters [artikel 4.2.1] og det kunne vi vel 
også gøre i Danmark. Hvorfor skal vi i øvrigt bruge et andet 
engelsk udtryk end det der findes i den engelske udgave af FITA's 
reglement? 

 
Artikel 9.14.2 & 9.15.3.3 & 10.51 
Gældende regel. I dag er National Buejægerklasse beskrevet 2 steder i 

lovkomplekset nemlig i afsnit 9 og afsnit 10. 
 I kapitel 9 henviser teksten i 9.14.2 til begge afsnit 9.15.3.3 og 

10.51. 
  
Forslag National Buejægerklasse beskrives kun et sted nemlig i 9.15.3.3 

men med alle underafsnit fra afsnit 10.51.1 d.v.s. at 10.51.1.1 til 
10.51.1.6 flyttes til afsnit 9.15.3.3. 

 Indholdet af 10.51.1.7 slettes da det allerede er optaget i 
afstandstabellerne i afsnit 9. 

 



 
Begrundelse Det er meget forvirrende at den samme klasse er beskrevet i 2 

forskellige afsnit og det forvirrer endnu mere når der ikke står det 
samme i beskrivelserne. Kravene til stabilisator og pilehylde som 
er angivet i afsnit 10 er ikke nævnt i afsnit 9. Alt i alt noget værre 
rod. Lad os få rettet op på det. 

 
Forslag 22 
Fremsat af bestyrelsen 
Tilføjelse for at afklare tvivl om juryens kompetence. 
 
8.15.5   Juryens afgørelse er endelig 
 
Forslag 23 
Fremsat af bestyrelsen 
Ændring af ankeinstans for påklager vedr. påbud omkring buebaner 
 
Ny 1.6.2.3 erstatter gammel tekst: 
 
  Mener en forening at påbudet/ne er uberettiget kan sagen ankes 
  til Forretningsudvalget (FU) til endelig afgørelse. Anken har ikke 
  opsættende virkning 
 
Forslag 24 
Fremsat af SBSU 
Der skal være medalje, såfremt der er to skytter stillet op i juniorklassen.  
Sidste del af lovteksten ændres til flg: 
 
2.1.3.7    For Junior, kadet mini og mikro, individuelle og hold gælder dog 

 følgende: 
 • Første- præmie uddeles ved  1 deltager/hold 
 • Anden- præmie ved minimum  2 deltagere/hold 

    • Tredie- præmie ved minimum 3 deltagere/hold 
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1.1 FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD 
 
1.1.1  Forbundets navn er DANSK BUESKYTTEFORBUND (DBSF). 
1.1.2  Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Fédération Inter-

nationale de Tir à l'Arc (FITA), European and Mediterranean Archery Union 
(EMAU) og Nordiska Bågskytteunionen (NBU). DBSF og dets medlemmer 
er forpligtet til at overholde disse organisationers love og bestemmelser. 

 
 

1.2  FORBUNDETS HJEMSTED 
 
  Forbundets hjemsted er Brøndby kommune. 
 
 

1.3  FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER 
 
1.3.1  Dansk Bueskytteforbund er øverste faglige myndighed inden for sit aktivi-

tetsområde, jvf. dog de overordnede forbunds eventuelle forbehold. 
1.3.2  Forbundet har til opgave at virke for fremme af bueskydning som amatør-

idræt såvel praktisk som teoretisk. 
1.3.3  Til forbundets pligter hører blandt andet: 
1.3.3.1  • at udarbejde amatørreglementer, rekordbestemmelser og andre regler for 

forbundets aktivitetsområde. 
1.3.3.2  • at forvalte de pengemidler, som Danmarks Idræts-Forbund og andre stiller 

til rådighed og afgive beretning herom til DIF i henhold til de vedtagne ret-
ningslinier. 

1.3.3.3  • at planlægge, lade afholde eller føre tilsyn med alle stævneaktiviteter inden 
for forbundets område. 

1.3.3.4  • at søge at samle alle danske foreninger med bueskydning på programmet 
under samme ledelse. 

1.3.3.5 • at tilbyde udviklingsmuligheder for foreningerne og deres medlemmer 
1.3.3.6  • at repræsentere forbundets unioner og foreninger i som udenfor Danmark, 

så deres interesser varetages i videst mulig udstrækning. 
 

1.4  FORBUNDETS ANSVARLIGHED 
 
1.4.1  For forbundets forpligtelser hæfter forbundets midler, mens dets medlemmer 

ikke har noget ansvar for disse forpligtelser. 
1.4.2  Forbundet forpligtes i forhold til tredjemand i enhver henseende, efter be-

styrelsens godkendelse, ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 
den ene skal være formanden eller næstformanden. 

1.4.3  Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter vedtagelse 
på et forbundsmøde. 
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1.5  FORBUNDETS MEDLEMMER 
 
1.5.1  Forbundets medlemmer er foreninger, som har bueskydning som amatøri-

dræt på programmet. Foreningerne opdeles i 3 regioner. Region Sjælland fra 
postnr. 0 4999, Region Fyn postnr. 5000 til 5999. Region Jylland postnr. 
6000 til 9999.  

1.5.1.1  Der afsættes på forbundets budget et af bestyrelsen fastsat beløb til eventuelt 
afholdelse af regionale møder. Disse møder kan for. eks. ledes og indkaldes 
af det i regionen valgte bestyrelsesmedlem. 

1.5.2  Nye foreninger med ovenstående program kan optages i forbundet. 
1.5.2.1  Ansøgning om medlemskab i forbundet fremsendes til forbundets sekretariat 

og skal være ledsaget af: 
  • Bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre. 
  • Fortegnelse over samtlige medlemmer i foreningen med navne, fødselsdag 

og adresser. 
  • Foreningen skal ved indmeldelsen have mindst 10 aktive medlemmer. (En 

forening kan ikke bestå af færre end 5 medlemmer). 
  • Der skal medsendes udskrift af protokollen fra det foreningsmøde, som 

vedtog at søge om optagelse, bilagt foreningens love. Lovene skal tilgodese 
nedenstående i artikel 1.5.3 nævnte forhold. 

1.5.3  Foreninger skal have en struktur, der svarer til Danmarks Idræts-Forbunds 
krav hertil: 

1.5.3.1  • En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, 
politiske og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. 
Foreningen skal i enhver henseende være opbygget på grundlag af alminde-
lige foreningsretlige regler og have en almindelig foreningsstruktur. I dette 
ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, registrere 
medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som mi-
nimum omhandler: 

1.5.3.2  • Foreningens navn og hjemsted • foreningens formål • medlemskab af orga-
nisation • optagelse af medlemmer • kontingent • udmeldelse/ 

  eksklusion • afholdelse af generalforsamling • vedtægtsændringer og • for-
eningens opløsning. 

1.5.3.3  • Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindfly-
delse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem 
valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene 
finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder. 

1.5.3.4  • Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet, så-
ledes at foreningen ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som 
udgangspunkt er åben for alle. 

1.5.3.5  • Foreningens struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed 
for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulig-
hed for at møde op og stemme på generalforsamlingen. 

1.5.3.6  • En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. 
1.5.3.7  • Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som 

minimum skal omfatte en måneds varighed. Kontingentet skal stå i et rime-
ligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og foreningens økonomiske 
forhold. 
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1.5.3.8 • En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. 
 
1.5.4  DBSF er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der ikke opfylder 

kravene i ovenstående. 
1.5.5  Anmodning om optagelse i Dansk Bueskytteforbund indsendes til sekreta-

riatet, som fremsender en optagelsesansøgning. 
1.5.6  Forbundets sekretariat afgør foreløbigt, efter at bestyrelsen er orienteret, om 

optagelse kan ske. Den foreløbige optagelse bekendtgøres i BUE-
SKYDNING, og endelig optagelse kan finde sted ved førstkommende for-
bundsmøde, hvor det forventes, at ansøgeren er repræsenteret. Optagelse 
kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for optagelse, hvorefter 
foreningen får stemmeret ved unions- og forbundsmøder. 

 
 

1.6  MEDLEMSPLIGTER 
 
1.6.1  Foreninger og deres medlemmer har som pligter: 
1.6.1.1  • at efterleve forbundets love og vedtægter, amatør-, ordens- og udelukkel-

sesbestemmelser, skyderegler og de af forbundets bestyrelse trufne be-
stemmelser og afgørelser. 

1.6.1.2  • at efterleve de af forbundet oprettede landsdelsunioners love og bestem-
melser. 

1.6.1.3  • at yde forbundet og dets unioner enhver bistand, der måtte forlanges til 
varetagelse af dettes opgaver, herunder besvarelse og indsendelse af de i ar-
tikel 4.1 nævnte spørgeskema(er) og medlemsliste. Undlader en forening at 
indsende spørgeskemaer rettidigt, kan det medføre, at foreningens repræsen-
tant(er) nægtes stemmeret ved unions- og forbundsmøder. Indsendes spørge-
skemaer overhovedet ikke, vil foreningens medlemmer ikke kunne deltage i 
åbne stævner. 

1.6.1.4  • at afholde sig fra at lade bueskytter, som ikke er medlemmer under et FI-
TA-Forbund, deltage i bueskyttestævner, der er godkendt af DBSF/ FITA 
(artikel 5.3.1).  

1.6.1.5  • at undlade at deltage i eller sende repræsentanter til stævner uden for Dan-
mark, uden først gennem unionen at have indhentet forbundets tilladelse. 

1.6.2  En forening er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende sikkerheds 
regler for brug af en skydebane. (se afsnit 10.6) 

1.6.2.1. En af dommerudvalget udpeget dommer skal hvert andet år gennemgå banens 
sikkerheds forhold og angive evt. fejl og mangler. Skriftlig rapport udleveres 
til klubben efter inspektionen. 

1.6.2.2 Foreningen har pligt til at bringe evt. misforhold i orden forud for genoptagelse 
af skydning på banen. 

1.6.2.3 Mener foreningen at påbudet/ne er uberettiget kan sagen ankes til Dommerud-
valget til endelig afgørelse. Anken har ikke opsættende virkning. 

1.6.2.4 Misligholdelse af 1.6.2 kan medføre eksklusion af foreningen fra forbundet 
1.6.3  Suspension: En forening, som ikke efterkommer kravene i ovenstående kan 

suspenderes, hvorefter dens medlemmer ikke vil kunne deltage i stævner. 
Suspension kan ankes til Amatør- og ordensudvalget. 
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1.6.4  Stævneansøgning: Ansøgning om stævner der kræver dommertildeling skal 
indsendes til forbundets sekretariat: For sommerstævner inden den 1. marts 
og for vinterstævner inden den 1. september. 

1.6.5  Udmeldelse: Ønsker en forening at udtræde af forbundet, skal der med en 
måneds varsel sendes skriftlig meddelelse herom til forbundets sekretariat. 

1.7 KLASSEINDDELING 
 
  Foreningerne har som pligt at føre kartotek over aktive medlemmers klas-

seinddeling, så rigtig klasse kan oplyses ved tilmelding til stævner. Ved-
rørende klasser/divisioner: Se afsnit 6. 

 
 
 

1.7  FORBUNDETS UNIONER 
 
1.7.1  Oprettelse: Efter forslag til forbundsmødet inddeles landet i passende lo-

kalområder - unioner. Se lovkompleksets afsnit 3 og 4. 
1.7.2  Omfang: En union skal omfatte mindst 1 amt og mindst 5 foreninger. 
1.7.3  Nedlæggelse: Forbundsmødet tager stilling til eventuel nedlæggelse af uni-

oner, som arbejder ineffektivt eller som har for få medlemsforeninger. Ved 3 
eller færre foreninger skal forbundsmødet tage stilling til unionens fortsatte 
beståen. 

1.8 SPØRGESKEMAER oprindeligt 4.1 
 
1.8.1  DIF Spørgeskema 
1.8.1.1  Danmarks Idrætsforbund udsender hvert år et spørgeskema til opgørelse af 

foreningens medlemstal. Tallene opgøres pr. 31/12, og skemaet returneres til 
DIF senest den 14/1. 

1.8.1.2  Samme skema danner grundlag for beregning af foreningernes unions-kon-
tingent for det kommende år. 

1.8.1.3  Undlader en forening at indsende spørgeskemaet rettidigt, kan det medføre, 
at foreningens medlemmer ikke får startret ved førstkommende DM, og det 
medfører, at foreningens repræsentant(er) nægtes stemmeret ved unions- og 
forbundsmøder. 

1.8.1.4  Er skemaet ikke indsendt senest 3 måneder efter forfald, kan foreningen 
idømmes en bod, og dens medlemmer kan ikke deltage i åbne stævner. 

1.8.1.5  Tilsvarende gælder for andre spørgeskemaer, som forbundet måtte udsende. 
 

1.9  FORBUNDETS ORGANER 
 
  Forbundets opgaver varetages af: 
1.9.1  Forbundsmødet 
1.9.2  Bestyrelsen / Forretningsudvalget (FU) 
1.9.3  Lokalunionerne  



-06 1:LOVE 5 
  
1.9.4  Amatør- og ordensudvalget 
1.9.5  Eliteidrætsudvalget 
1.9.6  Breddeidrætsudvalget 
1.9.7  Lovudvalget 
1.9.8  Dommerudvalget 
 
 

1.10  FORBUNDSMØDER 
 
1.10.1  Forbundsmøder, ordinære såvel som ekstraordinære, der er forbundets øver-

ste myndighed, består af foreningsrepræsentanter, forbundets bestyrelse og 
formændene for forbundets øvrige organer. Repræsentanters pårørende, og 
gæster inviteret af bestyrelsen, har også adgang, men de kan eventuelt anvi-
ses specielle pladser. 

1.10.2  Stemmeret har foreninger med 1 stemme for hver påbegyndt 15 medlemmer, 
dog maksimalt 5 stemmer. Stemmetal opgøres på baggrund af foreningernes 
besvarelse af DIF's spørgeskema (se artikel 1.8).  

1.10.2.1  • Stemmeret er betinget af, at foreningen ikke står i gæld fra forløbne regn-
skabsår til forbund eller union, og at den har indsendt spørgeskemaer retti-
digt - se artikel 1.8. 

1.10.2.2  • En forenings repræsentant(er) skal være forsynet med skriftlig fuldmagt fra 
sin foreningsformand. Mod aflevering af denne fuldmagt udleveres stemme-
sedler. 

1.10.2.3  • Foreningen kan også lade sig repræsentere ved fuldmagt til en anden for-
ening inden for samme union. Ingen forening kan dog have fuldmagt fra fle-
re end 2 andre foreninger. 

1.10.3  Taleret har stemmeberettigede mødedeltagere, forbundets bestyrelsesmed-
lemmer og repræsentanter for forbundsorganer, men de har ikke stemmeret, 
medmindre de samtidig repræsenterer deres foreninger. 

1.10.4  Beslutningsdygtighed: Forbundsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet 
af fremmødte stemmeberettigede. 

1.10.5 Suspension eller eksklusion: Forbundsmødet træffer efter indstilling fra be-
styrelsen afgørelse om suspension eller eksklusion, se artikel 1.16.3.  
Forbundsmødets afgørelse kan inden fire uger indbringes for DIF's Appel-
udvalg. 

  • Appellen har ikke opsættende virkning med mindre forbundsmødet eller 
DIF's Appeludvalg bestemmer det.  

  • En ekskluderet forening har ikke ret til nogen som helst del i forbundets 
ejendom, af hvilken art dette måtte være. 

 
 

1.11  INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FORBUNDSMØDE 
 
1.11.1  Indkaldelse til ordinært forbundsmøde skal ske med mindst to måneders var-

sel til afholdelse i første halvdel af maj måned. Mødet skal endvidere ind-
kaldes i februar/marts nummeret af BUESKYDNING. 
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1.11.2  Specificeret dagsorden med bilag udsendes senest tre uger før ordinært for-
bundsmøde. 

1.11.3  Forbundsmødet ledes af en, af forsamlingen, valgt dirigent. Denne afgør 
med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstem-
ningsmåder. 

 
 

1.12  DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE 
 
1.12.1  På ordinært forbundsmøde skal følgende punkter opføres på dagsordenen: 
 
  1. Valg af dirigent og mødesekretær 
  2. Valg af tre repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
  3. Optagelse af nye foreninger 
  4. Aflæggelse af beretninger: 
  4.1 • Bestyrelsens beretning v/formanden 
  4.2 • Breddeidrætsudvalgets beretning 
  4.3 • Eliteidrætsudvalgets beretning 
  4.4 • Lovudvalgets beretning 
  4.5 • Dommerudvalgets beretning 
  4.6 • Eventuelle andre udvalgsberetninger 
  5. Regnskab: 
  5.1 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5.2 • Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering 

og næstkommende års budget til godkendelse 
  6. Behandling af forslag 
  7. Fastlagte danmarksmesterskaber og evt. internationale turneringer 
  8. Valg til forbundets bestyrelse:  
   Ulige år: 
                                         Forbundets formand 
   Forbundets økonomiansvarlige 
   Breddeidrætsudvalgets formand   

(to) bestyrelsesmedlem (1 fra region Fyn + 1 fra region Jylland i 
2006 for 1 år) 

   Lige år:  
                                          Forbundets næstformand 
                             Eliteidrætsudvalgets formand  
   Et  bestyrelsesmedlem ( region Sjælland) 
   Hvert år:  
                                           En 1. suppleant 
   En 2. suppleant 
  9. Valg til nedsatte udvalg: 
   Ulige år:   
   1 medlem af Breddeidrætsudvalget              
                                           Lovudvalgets formand 
   Dommerudvalgets formand 
   Lige år: 
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   To medlemmer af Breddeidrætsudvalget   
                                          To medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges 
   To medlemmer af Dommerudvalget - Øst/Vest 
   Hvert år:  
                                          Et medlem af Amatør- og ordensudvalget (for 3 år)  
                                          1 suppleant til Amatør og Ordensudvalget (for 2 år) 
   Et medlem af Eliteidrætsudvalget for en toårig periode. 
  10. Valg af 1 intern revisor og 2 revisorsuppleanter 
  11. Fastsættelse af: 
  11.1 • Tilmeldingsafgift for FITA-runden 
  11.2 • Næste forbundsmøde 
  12. Eventuelt 
   
1.12.2  Valgperiode: Valg gælder for to år ad gangen, idet dog valg af suppleanter til 

bestyrelsen og udvalgene gælder for ét år ad gangen.  
  • Vedrørende valg af medlemmer til Amatør og ordensudvalget henvises til 

artikel 1.21. 
1.12.3  Bestyrelses og udvalgsposter: Valg til de i artikel 1.12.1, punkterne 8 og 9 

nævnte bestyrelses- og udvalgsposter foregår skriftligt, hvis der foreligger 
mere end ét forslag. Skal der vælges én person, er den valgt, som har fået 
flest stemmer. Skal der vælges flere personer til poster i samme udvalg, gi-
ves valg i faldende orden i forhold til antal stemmer. Ved stemmelighed ved 
valg af "sidste" person, er der omvalg blandt dem, der har stemmelighed. 

1.12.4  Stemmeseddel: En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et 
antal kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes. 

 
 

1.13  INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSMØDER 
 
1.13.1  Ekstraordinære forbundsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-

des, hvis mindst 1/5 af forbundets foreninger kræver det. I sidstnævnte til-
fælde skal kravet være ledsaget af oplysning om det emne, der ønskes be-
handlet. Det ekstraordinære forbundsmøde skal afholdes senest seks uger ef-
ter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen. 

 
 

1.14  FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER 
 
1.14.1  Forslag til lovændringer kan fremsættes af DBSF’s bestyrelse, unioner og 

nedsatte udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. 
Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 1.1. Indkomne forslag be-
arbejdes af lovudvalget evt. I samarbejde med forslagsstilleren, som dog al-
tid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst. 

1.14.2           Indkomne forslag sendes til unioner og klubberne senest 1. februar. Forsla-
gene medtages under unionernes dagsorden under punkt 5 til drøftelse på 
unionsmøderne. 
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1.14.2.1               Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsæt-
te lovforslag, skal for at blive behandlet på et forbundsmøde være sekretaria-
tet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet. 

1.13.2.2  Unionsmøderne drøfter under deres dagsorden pkt. 5 de fremsatte forslag, 
og kan vedtage ændringsforslag, der behandles som under punkt 1.13.2.1. 
Der kan herefter ikke stilles ændringsforslag.. 

1.14.2.2.  Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag. 
Dirigenten og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag. 

1.14.2.3  Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog 
kræves et flertal på 2/3, når det drejer sig om optagelse af foreninger, su-
spension/eksklusion og ændringer i love (lovkompleksets afsnit 1 og 3). 

1.14.3              Tidspunktet for ændringers ikrafttræden besluttes af forbundsmødet.  
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert forbundsmøde. Ændringer som 
nødvendiggøres efter beslutninger i DIF, FITA, og EMAU rettes løbende. 
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra 
bestyrelsen, til senere godkendelse på det efterfølgende forbundsmøde. 

1.14.4              I tilfælde af et ekstraordinært forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden 
suppleres med forslag fra DBSF’s bestyrelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer, 
udvalg og foreninger. 

1.14.5              Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være 
de respektive unioner klubber i hænde senest den 1. februar sammen med 
øvrige forslag.. Union og Foreninger kan på unionsmøderne fremkomme 
med forslag til personvalg indtil 8 uger før Forbundsmødet. Der skal ikke 
foretages egentlig valg af personen her, men det skal fremgå af indstillingen 
referatet, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg. 

1.14.5.1 Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, 
når mindst 5 foreninger er stillere for en kandidat 

 
 

1.15  FORBUNDETS BESTYRELSE 
 
1.15.1  DBSF's bestyrelse består af: 
1.15.1.1  • Formand 
1.15.1.2  • Næstformand 
1.15.1.3  • Den Økonomiansvarlige 
  disse tre udgør forbundets forretningsudvalg (FU), samt af 
1.15.1.4  • Formanden for eliteidrætsudvalget 
1.15.1.5  • Formanden for breddeidrætsudvalget 
1.15.1.6  • Et Tre medlem (uden portefølje) (en bosat i hver region) 
1.15.2  Bestyrelsen udarbejder selv sin skriftlige forretningsorden, som skal in-

deholde: 
1.15.2.1  • Forfald: I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som for-

mand. I tilfælde af forfald af længere varighed for næstformanden, økono-
miansvarlige eller formanden for et af de stående udvalg, udpeger be-
styrelsen en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende for-
bundsmøde. 
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1.15.2.2  • Stemmelighed: I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme (fun-

gerende formands stemme) udslaget. 
1.15.2.3  • Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af 

dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er til stede. 
1.15.2.4  • Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang hvert kvartal. 
1.15.2.5  • FU-møder afholdes efter behov. 
1.15.2.6  • Personale: Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå forbundets ad-

ministrative opgaver, lige som den også træffer aftale med en eventuel re-
daktør af tidsskriftet BUESKYDNING. Arbejd og ansvarsfordeling skal 
fremgå af ansættelseskontrakterne. Øvrigt personale ansættes af bestyrelsen 
efter indstilling fra relevante udvalg. 

 
 

1.16  BESTYRELSENS OPGAVER 
 
1.16.1  Til de opgaver, der påhviler bestyrelsen at varetage, hører blandt andet: 
1.16.1.1  - at forestå den daglige ledelse via FU og sekretariat. 
1.16.1.2  - at påse, at forbundets foreninger overholder DBSF's love og andre af for-

bundets organer vedtagne bestemmelser. 
1.16.1.3  - at behandle sager, der har betydning for dansk bueskydning i forhold til 

udlandet. 
1.16.1.4  - at repræsenterer dansk bueskydning over for de i artikel 1.1.2 nævnte dan-

ske og udenlandske organisationer. 
1.16.1.5  - at vælge repræsentanter til andre organisationer eller udvalg, hvori DBSF 

ønskes repræsenteret. 
1.16.1.6  - at drage omsorg for afholdelse af de i artiklerne 10.1, 10.2 og 10.3 be-

skrevne Danmarks og forbundsmesterskaber samt afholdelse af regionale 
mesterskaber.. 

1.16.1.7  - at tilskynde udviklingen af bueskydning bedst muligt inden for bredde og 
elite. 

1.16.2  Særlige anliggender: Bestyrelsen kan i overordnede anliggender af vital be-
tydning for dansk bueskydning træffe beslutninger, der er bindende for med-
lemsforeningerne. Sådanne beslutninger skal forelægges til godkendelse på 
førstkommende forbundsmøde. 

1.16.3  Overtrædelse: Hvis forbundets bestyrelse finder, at en medlemsforening har 
overtrådt DBSF's love eller bestemmelser, kan den tildele pågældende for-
ening en misbilligelse eller advarsel, eller træffe bestemmelse om bøde eller 
tilbageholdelse af tilskud. Bøder tilfalder DBSF. Bestyrelsen kan endvidere 
indstille til forbundsmødet, at en medlemsforening suspenderes eller eksklu-
deres. 

1.16.4  Sag: Hvis der rejses sag mod en medlemsforening, skal denne meddele alle 
oplysninger, som bestyrelsen anser for nødvendige. Hvis de ønskede oplys-
ninger ikke gives, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Med-
delelse af urigtige oplysninger kan medføre suspension eller eksklusion. 

1.16.5  Appel: Bestyrelsens afgørelser i henhold til artikel 1.15.3 kan inden fire uger 
indbringes for Amatør og Ordensudvalget. Appelfristen skal fremgå af med-
delelsen til den pågældende forening om afgørelsen. Appellen har ikke op-
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sættende virkning, medmindre forbundsmødet eller Amatør og Ordens ud-
valget bestemmer andet. 

 
 

1.17  FORBUNDETS DAGLIGE DRIFT 
1.17.1  Forbundets daglige, rutinemæssige forretninger varetages af sekretariatet i 

samarbejde med FU og i henhold til bestyrelsens retningslinier og afgør-
elser. 

1.17.2  Generelt er det sekretæren/forretningsføreren, der udfærdiger referater fra 
bestyrelses og forbundsmøder. Får sekretæren forfald, udpeger bestyrelsen, 
subsidiært forbundsmødet, en anden til at udfærdige referat. 

1.17.3  DBSF udsender officiel orientering og meddelelser til forbundets klubber 
via e-mail system. Udsendelserne sendes til de af forbundet oprettede klub 
e-mail adresser. DBSF stiller e-mail system til rådighed hvortil klubberne 
skal linke egne adresser. 

 Klubber, som ikke har mulighed for at bruge e-mail og ønsker at få oriente-
ring og meddelelser tilsendt med post (i papirform) skal meddele dette 
skriftligt til DBSF sekretariatet. 

 
 

1.18  FORBUNDSKONKURRENCER 
 
1.18.1  Forbundet lader afholde de i artikel 2.1 nævnte konkurrencer. Disse er åbne 

for medlemmer af foreninger, som opfylder de i artikel 1.5 nævnte be-
tingelser. 

1.18.2  Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer tillade enkeltpersoners delta-
gelse, lige som den kan dispensere fra artikel 1.8.1 hvad spørgeskemaer an-
går, hvis disse er indsendt før DM Indendørs afholdes. 

1.18.3  Tid og sted skal i god tid bekendtgøres for samtlige i forbundet stående for-
eninger, enten gennem tidsskriftet BUESKYDNING, gennem den pågæl-
dende landsdelsunion, eller gennem den forening, der har fået arrangementet 
overdraget. (Se artikel 2.1.3). 

 
 

1.19  REGNSKAB 
 
1.19.1  Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
1.19.2  Snarest efter regnskabsårets afslutning sørger økonomiansvarlige og forret-

ningsføreren for udarbejdelse af udkast til årsrapport. Der skal herunder ta-
ges forsvarligt hensyn til tilstedeværende værdier og forpligtelser og foreta-
ges forsvarlige afskrivninger. Materialet forelægges bestyrelsen på forårs-
mødet. 

1.19.3  Forbundets årsrapport revideres af en af bestyrelsen udpeget ekstern revisor 
(skal kunne godkendes af DIF) Den færdige årsrapport udsendes sammen 
med endelig dagsorden til forbundsmødet. 
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1.19.4  Der skal foreligge bilag til samtlige udgifts og indtægtsposter. Alle bilag skal 

signeres af den budgetansvarlige for udgifts/indtægtsområdet. 
1.19.5  Intern revision: Det ordinære forbundsmøde vælger 2 interne revisorer, som 

skiftevis afgår hvert andet år, og 2 suppleanter som nyvælges hvert år. 
1.19.5.1  De interne revisorer har til enhver tid ret til at efterse regnskaber, kassebe-

holdning og andre beholdninger. 
1.19.5.2  De interne revisorer skal kritisk gennemgå regnskabet samt gøre sine be-

mærkninger hertil. De skal senest den 1. april aflevere en beretning til besty-
relsen om de undersøgelser, de har underkastet regnskabet. 

1.20  FORBUNDETS AKTIVER 
 
1.20.1  Den del af forbundets formue, som ikke er anbragt i fast ejendom, behold-

ninger og depoter, og som ikke er nødvendig til afholdelse af de løbende 
driftsudgifter, skal til enhver tid være anbragt i bank/sparekasse, på girokon-
to eller efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

1.20.2  Alle aktiver skal lyde på forbundets navn og, i det omfang det er muligt, no-
teres på forbundets navn. 

 
 

1.21  AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 
 
  Regler for Amatør- og ordensudvalget skal udfærdiges af forbundets besty-

relse og godkendes af forbundsmødet efter at have været forelagt Danmarks 
Idræts-Forbund, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal fo-
relægges forbundsmødet. (Godk. 2000) 

 
1.21.1  Valg 
1.21.1.1  Amatør og ordensudvalget vælges af forbundsmødet. Der vælges tre med-

lemmer og to suppleanter. Så vidt muligt skal mindst et medlem og en sup-
pleant have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for 3 år ad 
gangen, og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 

  Udvalget aflægger ikke beretning. 
1.21.1.2  Et medlem eller en suppleant i amatør og ordensudvalget bør ikke samtidig 

være medlem af andre organer under eller tilknyttet forbundet. 
1.21.1.3  A&O - udvalget vælger selv af sin midte formand og stedfortræder for den-

ne.  
1.21.2  Sager 
1.21.2.1  A&O - udvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse el-

ler administration af forbundets love, regler, reglementer m.v. 
1.21.2.2  Enhver person, organisation eller forening under DBSF er berettiget til at 

indbringe en sag efter artikel 1.21.2.1 for udvalget. 
1.21.2.3  En sag, der ønskes indbragt efter artikel 1.21.2.1, skal være modtaget i 

DBSF's sekretariat inden 4 uger fra det forhold, der er begået, eller den af-
gørelse er truffet, som ønskes indbragt for udvalget. Sekretariatet videre-
ekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget. 

1.21.3  Behandling 
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1.21.3.1 Ingen af A&O udvalget kan deltage i behandling af en sag, hvis der kan væ-
re mistanke om inhabilitet. Se i øvrigt 1.24.2 

1.21.3.2  A&O - udvalget kan indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle 
mellem parterne (mediation). 

1.21.3.3  A&O - udvalgets behandling af en sag er mundtlig, og behandlingen er of-
fentlig. Der må ikke uden A&O-formandens samtykke fotograferes, filmes 
eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne. 

1.21.3.4  Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens op-
lysning eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan for-
manden beslutte dørlukning. 

1.21.3.5  Til en sags behandling kræves, at der er tre medlemmer af A&O udvalget til 
stede. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. 

1.21.3.6  Normalt skal en sag berammes til foretagelse i A&O udvalget inden 4 uger 
fra modtagelsen i forbundets sekretariat. 

1.21.3.7  A&O udvalget fastsætter selv regler for en sags forberedelse og behandling i 
udvalget.  

1.21.4  Udfald 
1.21.4.1  A&O udvalget kan i forhold til personer og organisationer under forbundet, 

tildele, irettesættelse, advarsel, misbilligelse, ikende bøder og erstatning, 
samt beslutte bortfald af tilskud. Udvalget kan endvidere beslutte inddragel-
se af fortjeneste ved turneringer, fradømmelse af retten til stævnedeltagelse, 
fradømmelse og tilkendelse af point (dog ikke i forbindelse med bedøm-
melse af pileværdier), og andre disciplinære foranstaltninger. 

  Endvidere kan A&O udvalget bestemme: 
  • Udelukkelse af ret til at deltage i turneringer, administration, ledervirk-

somhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. 
  • Udelukkelse fra forening, union eller forbund, samt suspension og eks-

klusion fra samme. 
  • Endelig kan A&O udvalget frakende amatørstatus, æresbevisninger og 

hæderstegn. 
1.21.4.2  Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger 

skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og forbundet. 
Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på 
sagens oplysning samt omkostninger for A&O udvalgets medlemmer. 

1.21.5  Appel 
1.20.5.1  En afgørelse, truffet af A&O udvalget, kan indbringes for DIF's Appeludvalg 

inden 4 uger efter, at den der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget 
denne eller forudsættes at have modtaget denne. 

1.21.5.2  Anke til DIF's Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en 
sags særlige karakter kan gøre, at DIF's Appeludvalg ved modtagelsen af sa-
gen og på en af parternes begæring beslutter, at anken skal have opsættende 
virkning. 
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1.22  NEDSÆTTELSE AF UDVALG 
 
1.22.1  Ud over de stående udvalg, Eliteidrætsudvalget, Breddeidrætsudvalget, Lov-

udvalget og Dommerudvalget, kan yderligere udvalg oprettes på forbunds-
mødets foranledning. 

1.22.2  Udvalg arbejder i henhold til den, af dem selv udarbejdede, og af bestyrelsen 
godkendte forretningsorden. 

1.22.3  Ad hoc udvalg kan efter behov nedsættes af bestyrelsen eller på forbunds-
mødets foranledning. Samtidig fastsættes udvalgets kommissorium. 

1.22.4  Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen/forbundsmødet. 
1.22.5  Formændene for stående udvalg vælges på ordinære forbundsmøder, hvor 

også udvalgsmedlemmer vælges, medmindre andet foreskrives. Såfremt ud-
valgsmedlemmer udpeges af udvalgets formand, skal disse godkendes af 
FU. 

1.22.6  Orientering om alle udvalgs aktiviteter skal samles i forbundets sekretariat, 
således at dette modtager udvalgenes mødeindkaldelser med eventuelle bi-
lag, mødereferater, kopier af såvel indgående som udgående post m.v., så der 
skabes mulighed for, at alle, med ret hertil, kan indhente alle oplysninger på 
ét og samme sted. 

1.22.7  Henvendelser til udvalg skal så vidt muligt ske via forbundets sekretariat. 
1.22.8  Udvalg fremsender budgetforslag til behandling på det årlige budgetmøde. 
1.22.9  Forbundets bestyrelse kan udpege et udvalgsmedlem af sin midte. 
 
 

1.23  STÅENDE UDVALG 
 
1.23.1  Eliteidrætsudvalget 
1.23.1.1  Udvalgets består af 3 medlemmer. 
1.23.1.2  1 Udvalgets formand, der er medlem af forbundets bestyrelse, vælges ved 

ordinære forbundsmøder på lige årstal. Udvalgsformanden kan ikke være 
medlem af andre stående udvalg. 

1.23.1.3  Ud over formanden vælges to medlemmer for en toårig periode, et i lige år 
og et i ulige år. 

1.23.1.4  Medlemmer af eliteidrætsudvalget er desuden landstræneren (med stemme-
ret). Møderet har aktivrepræsentant(er) (med taleret, men uden stemmeret). 

1.23.1.5  Udvalget har til opgave:  
  • At stimulere interessen for konkurrencer på højt niveau både for senior 

som ungdomsskytter, i henhold til de retningslinier, der er godkendt af for-
bundsmødet og bestyrelsen. 

  • I samarbejde med landstræner, at udarbejde aktivitetsplaner for brutto 
grupper. 

  • I samarbejde med landstræner, at udtage landshold og eventuelle enkelt 
skytter til repræsentative opgaver i overensstemmelse med de af bestyrelsen 
godkendte regler. 

  • Til stadighed at vurdere de vilkår elitearbejdet foregår under, inden for 
DBSF og dets foreninger. 
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  • At udarbejde budget for eliteområdet. 
  • At udarbejde evalueringsrapport til bestyrelsen i september måned på bag-

grund af aktivitetsplaner samt i forhold til elitepolitikken. 
  • At varetage såvel skiveskydnings, som feltskydningselitens interesser og 

opgaver, nationalt som internationalt. 
  • At forestå samarbejdet med Team Danmark. 
 
1.23.2  Breddeidrætsudvalget 
1.23.2.1 Udvalget består af formand og 3 medlemmer. 

Formanden, der er medlem af forbundets bestyrelse, vælges på ordinære 
forbundsmøder på ulige årstal. Formanden kan ikke være formand for andre 
udvalg. 

1.23.2.2  Udvalgets 6 3 medlemmer, vælges således, at 3 medlemmer vælges på for-
bundsmødet, 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. 

1.23.2.3  Udvalget har til opgave: 
  • at forestå den fortsatte udvikling af breddeidrætten i forbundet i henhold til 

de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen og forbundsmødet; 
  • at iværksætte og fremme aktiviteter, der sikrer udbredelsen af bueskydning 

på tværs af alders, uddannelses, kønsmæssige og sociale forskelle i overens-
stemmelse med behov og ønsker fra foreninger og unioner; 

  • at inspirere til og igangsætte aktiviteter, som forbedrer vilkårene i fore-
ningernes arbejde for bredden; 

  • til stadighed at vurdere de vilkår, breddeidrætsarbejdet foregår under, inden 
for forbundet og dets foreninger; 

  • at virke for etablering af nye foreninger og være disse behjælpelige i op-
startsperioden. 

1.23.2.4  Udvalget kan med bestyrelsens godkendelse nedsætte ad hoc arbejdsgrup-
per, som inden for en kortere eller længere periode skal løse opgaver inden 
for områder, som er af breddeidrætslig relevans for bueskydning. 

1.23.2.5  Udvalget udarbejder selv sit budgetforslag. 
 
1.23.3  Lovudvalget 
1.23.3.1  Udvalgets formand vælges ved ordinære forbundsmøder på ulige årstal. 
1.23.3.2  Udvalgets to medlemmer udpeges af formanden. Udpegningen kræver god-

kendelse af FU. Er ingen udpeget, vælges de på forbundsmødet. 
1.23.3.3  Udvalget har til opgave at foretage en lovteknisk gennemgang og bearbejd-

ning af fremsatte forslag til ændringer i DBSF's love og bestemmelser samt 
at sikre, at de af forbundsmødet vedtagne lovændringer teknisk indarbejdes i 
DBSF's lovkompleks. 

1.23.3.4  Udvalget skal drage omsorg for, at ændringer i lovkomplekset snarest muligt 
efter vedtagelse bekendtgøres gennem sekretariatet eller gennem BUE-
SKYDNING. Udvalget er ansvarligt for at ændringerne i lovkomplekset se-
nest 6 uger efter ændringerne er vedtaget på forbundsmødet bliver fremsendt 
til klubberne. Ændringerne kan efter lovudvalgets valg fremsendes som et 
nyt lovkompleks eller som rettelsesblade til det bestående lovkompleks. 

1.23.3.5  Udvalget kan endvidere afgive udtalelse i spørgsmål om fortolkning af 
DBSF's love og bestemmelser. 
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1.23.3.6  Hvis de i artikel 1.1.2 nævnte organisationers afholder årsmøder med lov-

ændringer på dagsordenen, orienteres lovudvalget om disse ændringsforslag. 
 
1.23.4  Dommerudvalget 
1.23.4.1  Udvalget består af 3 medlemmer, der alle skal have gyldig dommerlicens. 
1.23.4.2  Udvalgets formand vælges på ordinære forbundsmøder på ulige årstal. Ud-

valgets to medlemmer, der så vidt muligt skal repræsentere områderne  
henholdsvis øst og vest for Storebælt, vælges på ordinære forbundsmøder på 
lige årstal. 

1.23.4.3  Udvalgets arbejdsområder er: 
1.23.4.3.1 • at behandle forslag og fortolkning af love og regler vedrørende dommere 

og dommerarbejde - eventuelt i samarbejde med Lovudvalget. 
1.23.4.3.2 • at sørge for uddannelse af nye dommere, og gennem afholdelse af kur-

ser/seminarer at sørge for træning og videreuddannelse af godkendte dom-
mere, i overensstemmelse med FITA's bestemmelser herfor. 

1.23.4.3.3 • at eksaminere nye ansøgere og vurdere fornyelse af bestående dommer-
certifikater. Udvalget kan afslå godkendelse eller fornyelse. 

1.23.4.3.4 - at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til udendørs skive-
skydning samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer godkende 
en til lejligheden opstillet feltbane. 

1.23.4.3.5 • at afgive udtalelse til FITA's dommerkomité om nationale dommere, der 
ønsker at søge godkendelse som internationale dommere, Udvalget skal også 
vurdere det rimelige i en sådan ansøgning, på baggrund af bestyrelsens ind-
stilling hertil, samt det øjeblikkelige antal af danske internationale dommere. 

1.23.4.3.6 • at opdatere adresselister over dommere og kandidater og gennem forbun-
dets sekretariat, at sørge for indsendelse af kopi heraf én gang årligt til FI-
TA. 

1.23.4.3.7 • at udpege dommere til internationale og NBU-turneringer, der afholdes i 
Danmark, og til danske mesterskaber. 

 

1.24  HABILITET 
 
1.24.1  En ansat i Dansk Bueskytteforbund kan ikke repræsentere DBSF i DIF or-

ganer. Ordet "ansat" omfatter ikke personer, der modtager honorar. 
1.24.2  I forhold til en bestemt sag, er et valgt eller udpeget medlem af DBSF's or-

ganer inhabilt, hvis - 
1.24.2.1  • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sa-

gens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for 
nogen, der har en sådan interesse. 

1.24.2.2  • vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en 
særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsen-
tant for nogen, der har en sådan interesse. 

1.24.2.3  • vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til 
et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens 
udfald, eller 

1.24.2.4  • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl 
om vedkommendes upartiskhed. 
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1.24.3  Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i 
øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan et 
medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. 

1.24.4  Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til 
tvivl om et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette det pågæl-
dende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der fore-
ligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlin-
gen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet. 

 

1.25  DBSF's JUBILÆUMSPOKAL 
 
1.25.1  DBSF's Jubilæumspokal for det følgende år uddeles på det ordinære for-

bundsmøde til en person eller en forening, som har gjort sig særlig fortjent 
hertil. 

  • Forslag kan fremsættes overfor bestyrelsen, som træffer afgørelsen. 
  • Ved aflevering af pokalen overrækkes et erindringsbæger. 
 
 

1.26  UDMÆRKELSER 
 
1.26.1  Forslag til modtagere af udmærkelser kan fremsendes skriftligt til bestyrel-

sen inden den 1. marts. Bestyrelsen træffer afgørelsen. 
  • Udmærkelser tildeles sædvanligvis i rækkefølge. 
1.26.2  Fortjensttegn 
  DBSF's fortjensttegn, der findes i to udgaver, Bronze og Sølv, kan tildeles 

personer, der har gjort en god indsats for dansk bueskydning, f.eks. re-
sultatmæssigt eller inden for forening, union eller forbund. 

  Fortjensttegn kan også tildeles udlændinge. 
1.26.3  Ærestegn 
  DBSF's ærestegn kan tildeles enkeltpersoner, der har gjort sig særlig fortjent 

hertil. 
  Ærestegnet kan også tildeles udlændinge. 
 
 

1.27  ÆRESMEDLEMMER 
 
1.27.1  Forbundets bestyrelse kan til æresmedlem udnævne enkeltpersoner, der har 

gjort sig fortjent hertil. 
  Æresmedlemmer har frit abonnement på BUESKYDNING, og de er  
  kontingentfri til DBSF deres union. 
  Æresmedlemmer inviteres til at overvære ordinært forbundsmøde. 
 



-06 1:LOVE 17 
  

1.28  FORBUNDETS OPLØSNING 
 
1.28.1  Forbundet kan ikke opløses, så længe mindst 3 foreninger ønsker at opret-

holde det, og det opfylder Danmarks Idræts-Forbunds betingelser for med-
lemskab. 

1.28.2  Træffes der bestemmelse om opløsning, tilfalder forbundets midler Dan-
marks Idræts-Forbund. 

 

1.29  Midlertidig paragraf fjernes automatisk i 2007 
1.29.1  Alle lovændringer vedrørende Unionernes opløsning er gældende fra 

1.6.2006, dog således at valg af regionsrepræsentanten foretages på for-
bundsmødet i maj 2006.  

1.29.2  Unionsbestyrelsen udarbejder regnskab omfattende perioden 1.1. til 1.6 
2006  

  Regionsrepræsentanten indkalder inden 1.9 2006 til afsluttende unionsmøde 
hvor regnskabet gennemgås og der stemmes om decharge til unionsbestyrel-
sen (godkendelse af alle tidligere trufne beslutninger). 

1.29.3  Med unionernes aktiver forholder det sig således: 
  De likvide midler pr.1.6 2006 indbetales til forbundet, der udbetaler et beløb 

til unionernes foreninger svarende til det modtagne beløb, reduceret med det 
for 2006 indbetalte kontingent. Dette beløb fordeles mellem foreningerne ef-
ter indberettet medlemstal. (DIF opgørelse). Ikke indbetalte kontingenter 
opkræves af forbundet. 

1.29.4  Øvrige aktiver overtages af forbundet 
 
 *  *  *  *  * 
 
 *  *  * 
 
 * 
 
Vedtaget på stiftelsesmødet den 24. maj 1941 i Aarhus. 
 
Ændringer foretaget på senere forbundsmøder - senest på forbundsmødet den 8. maj, 2005 i 
Kolding.      
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2.1  FORBUNDSARRANGEMENTER 
                                                    
2.1.1  De faste, årlige forbundsarrangementer, omfatter Danmarks- og forbunds-

mesterskaber og regionale mesterskaber samt vinterskydningen. Forbundet 
er endvidere ansvarlig over for FITA og andre overordnede organisationer 
med hensyn til afvikling af alle turneringer med betegnelsen 'international', 
Stjerne- og VR-stævner samt nordiske mesterskaber afviklet i Danmark. 

2.1.2  Mesterskaber omfatter Danmarks Idræts-Forbund's Danmarksmesterskaber 
og Dansk Bueskytteforbunds Forbundsmesterskaber, der kan afvikles under 
samme skydninger, og de udskrives for seniorer, old-boys/-girls og yngre al-
dersklasser i henhold til mesterskabsreglerne i afsnit 10, hvor kvalifikations-
runden til DM danner grundlag for forbundsmesterskaberne for seniorer, 
old-boys/-girls og juniorer i divisionerne Recurve og Compound. 

    Udendørs Skiveskydning - artikel 10.1 
    Indendørs Skiveskydning - artikel 10.2 
    Feltskydning - Arrowheadrunde - artikel 10.3.1 
    Feltskydning - Skovrunde (Forbundsmesterskaber) - artikel 10.3.2 
 
2.1.3  Fællesbestemmelser 
2.1.3.1  Arrangør 
  • Aftale om kommende års mesterskaber træffes ved det ordinære forbunds-

møde, hvor dette er et fast punkt på dagsordenen. Mesterskaber skal i videst 
muligt omfang gå på skift mellem unionerne. 

  • Kommende internationale/internordiske arrangementer optages så vidt 
muligt også på forbundsmødets dagsorden. 

2.1.3.2 Til støtte for arrangører af Danmarks - og forbundsmesterskaber udpeger 
bestyrelsen en TEKNISK DELEGAT, som har det overordnede ansvar for 
arrangementets tekniske kvalitet. 

2.1.3.3 Program 
  Den arrangerende forening skal meddele program og nødvendige detaljer 

senest 2 måneder før et mesterskabs afholdelse. Foreningen er endvidere 
forpligtet til at følge de i DM Arrangør håndbogen givne anvisninger.  

2.1.3.4  Tilmelding 
  • Danmarksmesterskab afvikles over seniorrunder. 
  • Forbundsmesterskaber kan kun opnås i den klasse, skytten er tilmeldt.  
  • Efteranmeldelse modtages kun, hvis arrangøren godkender dette.  
  • Ved accept af for sene tilmeldinger betaler arrangøren selv eventuelle mer-

udgifter til medaljer/forsendelse. 
  • Medlemmer af andre FITA forbund kan deltage i konkurrencer om indivi-

duelle mesterskaber eller som hold i holdmesterskaber, dog uden at titlen 
”danmarksmester” kan tildeles dem, og de kan heller ikke tildeles Danmarks 
Idræts Forbunds og Dansk Bueskytteforbunds mesterskabs medalje.  

2.1.3.5  Økonomi 
  Ansvar: Arrangøren, som har påtaget sig gennemførelsen af et forbundsar-

rangement, er alene om det økonomiske ansvar i forbindelse med forbe-
redelse til og afholdelse af de i denne artikel 2.1 nævnte arrangementer. For-
bundets økonomiske ansvar begrænser sig til de tilskud, som er angivet i  
denne artikel 2.1.3.4. I alle andre tilfælde skal der foreligge en skriftlig afta-
le mellem arrangør og DBSF's bestyrelse. 
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  Tilmeldingsafgift: Arrangøren fastsætter tilmeldingsafgiften for individuelle 
seniorskytter. 

  • Tilmeldingsafgiften for junior er 75% af seniorafgiften, og for kadetter og 
minier er tilmeldingsafgiften 50% af seniorafgiften. 

  • Tilmeldingsafgiften for hold er som for individuelle i pågældende divisi-
on/kategori. 

  Tilskud til Danmarksmesterskaber: DBSF's bestyrelse fastsætter tilskudde-
nes størrelse - se artiklerne 10.1, 10.2, eller 10.3. 

2.1.3.6  Minimums pointsgrænse 
  DBSF's bestyrelse kan fastsætte en minimums pointgrænsen for deltagelse i 

udendørs mesterskaber med begrundelse i pladsmangel. For damer, junior, 
kadetter og minier er der indtil videre ingen minimumsgrænse. Sidste års 
mestre har dog altid ret til at forsvare deres mesterskaber. 

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 retningsli-
nier: 

  • Første- præmie ved minimum  3 deltagere/hold 
  • Anden- præmie ved minimum  6 deltagere/hold 
  • Tredie -præmie ved minimum 10 deltagere/hold 
  DBSF-medaljer i guld, sølv og bronze kommer til uddeling, når der har væ-

ret afholdt finaleskydninger i henhold til mesterskabsbestemmelserne. 
For kadet mini og mikro, individuelle og hold gælder dog følgende: 
• Første- præmie uddeles ved  1 deltager/hold 
• Anden- præmie ved minimum  2 deltagere/hold 

  • Tredie- præmie ved minimum 3 deltagere/hold 
2.1.3.8 Lyd- og billedrettigheder 
2.1.3.8.1 Alle lyd- og billedrettigheder i forbindelse med ethvert arrangement, som 

forbundet udskriver, overdrages eller giver tilladelse til I henhold til sine 
vedtægter, love og turneringsbestemmelser tilhører forbundet. 

2.1.3.8.2 Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og bileder fra arrangemen-
terne til offentligheden I et hvilket som helst nuværende eller I fremtiden 
udviklet medie eller format, hvadenten formidlingen af lyd og billeder sker 
igennem analog eller digital teknik eller igennem ”live” eller ”on-demand” 
transmission. 

2.1.3.8.3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – ra-
dio- og TV- transmission, videooptagelse og distribution, transmission via 
Internat eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektro-
nisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra forbundets idræts-
arrangementer til offentligheden. 

2.1.3.8.4 De ovenfor nævnte omtalte forbundsrettigheder gælder primært for interna-
tionale arrangementer VM, EM, NM, Grand Prix og forbunds-mesterskaber, 
samt DBSF arrangerede turneringer der afvikles over flere runder (udtaget er 
korrespondance turneringer). 

2.1.3.9  Efter mesterskabets afslutning 
  • Resultatlister udsendes til deltagende foreninger.  
  • Skiveskydning: Stævnerapporten, samtlige skydesedler og 1 eksemplar af 

resultatlisten tilsendes DBSF's sekretariat.  
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  • Feltskydning: Stævnerapporten, ét sæt af samtlige skydesedler og 1 eksem-

plar af resultatlisten tilsendes DBSF's sekretariat.   
2.1.3.10  Regnskab 
  Senest 14 dage efter mesterskabets afholdelse skal arrangøren indsende det 

endelige regnskab til DBSF. 
 

2.2 Regions mesterskaber 
 
2.2.1  Der udskrives hvert år Regions mesterskaber i hver region. 
2.2.2  Sted 
  Bestyrelsen træffer aftale med en forening regionen hvor mesterskaberne 

skal finde sted.  
2.2.3  Tidspunkt 
  Regionsmesterskaber afholdes som følger: 
  • Indendørs mesterskaber i tidsrummet medio januar til medio marts; 
  • Udendørs mesterskaber i tidsrummet medio juni til medio september; 
  • Feltskydningsmesterskaber i september. 
2.2.4  Omfang 
  Regionsmesterskaberne udskrives for individuelle og hold i de ordinære di-

visioner/klasser.  
Arrangøren af mesterskabet kan vælge, efter aftale med bestyrelsen, om der 
skal afvikles finaleskydning eller ej. Regionsmestrene findes ud fra finale-
skydning når en sådan afholdes. Dette skal fremgå af invitationen. Alle kan 
deltage i kvalifikationsrunden men kun regionens egne medlemmer kan del-
tage i evt. finalerunde. Det er ligeledes kun regionens egne medlemmer der 
kan udnævnes til regionsmestre. 

  • Der er ingen begrænsning for deltagelse, medmindre baneforhold (for in-
dendørs mesterskaber) nødvendiggør dette. 

2.2.5  Tilmelding 
  Skriftlig tilmelding må være den arrangerende forening i hænde senest 3 

uger før stævnets afholdelse. Senere tilmelding modtages med forbehold, og 
der må, hvis arrangøren godtager den, betales dobbelt afgift.  

  • Accepteres for sen tilmelding betaler arrangøren selv for eventuelle mer-
udgifter til medaljer/forsendelse. 

2.2.6  Tilmeldingsafgift 
  Maksimalt den for året fastsatte. Er der betalt tilmeldingsafgift for hold, skal 

afgiften herfor dog tilbagebetales, hvis der ikke uddeles holdpræmie. 
2.2.7  Præmier 
  DBSF udsætter præmier til individuelle og hold efter samme retningslinier 

som for forbundsmesterskaber. 
2.2.8  Mesterskaber på FITA runden + eventuel Match runde med finale 
  Individuelle: Damer og herrer: Senior, oldgirls, oldboys, junior, kadet,  mini 

og mikro. 
  Hold: Damer og herrer: Senior, oldgirls, oldboys, junior, kadetter, juniorer, 

mini og mikro. 
2.2.9  Mesterskaber Indendørs 
  Mesterskaberne afvikles over en FITA 18 m runde.  
  Individuelle: Damer og herrer: Senior, oldgirls, oldboys, junior, kadet,  mini 

og mikro i recurve og compound. 
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  Hold: Kan kombineres af seniorer og junior, damer og/eller herrer. De yng-
ste aldersklasser, kadet, mini og mikro, danner egne hold. 

2.2.11  Feltskydningsmesterskaber 
  Individuelle: Damer og herrer: Senior, oldgirls, oldboys, junior, kadet, , mini 

og mikro i barbue, recurve og compound. 
  Hold: Kan kombineres af seniorer og juniorer, barbue og/eller recurve.  Der 

kan ligeledes kombineres af seniorer og juniorer i Compound. 
2.2.12  Nægtelse af deltagelse 
  DBSF kan nægte foreninger ret til at sende deltagere til regionsmesterska-

berne i henhold til artikel 1.8. 
 

2.3  VINTERSKYDNING 
 
2.3.1  DBSF's Vinterskydning arrangeres (af DBSF eller en forening) som korre-

spondanceskydning over 8 indendørs runder på 18 m i henhold til FITA's in-
dendørsregler - se lovkompleksets afsnit 8. Der skydes 4 runder før Nytår og 
4 runder efter Nytår.  

  Vinterskydningen kan tidligst begynde efter skolernes efterårsferie i uge 43. 
Begynder skydningen på et ulige/lige ugetal, skal den fortsætte på et tilsva-
rende ugetal efter Nytår. Efter Nytår kan skydningens tidligst genoptages i 
uge 2. Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en 
skriftlig aftale. 

2.3.2  Konkurrencerne udskrives for alle divisioner og klasser, individuelle såvel 
som hold. Holdskydningen er obligatorisk for foreninger, som deltager med 
mindst 3 skytter, der kan udgøre et hold. Holdskydningen afvikles som 
matchturnering, der opdeles i de nødvendige divisioner med 6 hold i hver 
division. 

2.3.3  Tilmeldingsafgiften er ens for individuelle og hold. Afgiften for junior, ka-
detter og minier er forholdsvis som ved andre skydninger. Beløbets størrelse 
fastsættes af DBSF's bestyrelse. Hvis en forening deltager med flere hold, 
betales tilmeldingsafgift for hvert af disse. 

2.3.4  Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offent-
liggøres af DBSF's sekretariat i september-nummeret af BUESKYDNING.  

2.3.5  Skydesedler skal underskrives af skytte, markør og den, som har revideret 
sammentællingen. Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skydningen 
er gennemført i overensstemmelse med skydereglerne. Heraf følger, at der 
skal skydes mod godkendte ansigter og ikke mod hjemmelavede eller brugte 
ansigter, som er repareret med "Bull's Eye" eller lignende. 

2.3.6  Skydningen gennemføres i den skydeklasse, skytten er tilmeldt i - uanset 
eventuelle oprykningsresultater i tidsrummet for vinterskydningens af-
vikling. Tilsvarende gælder for aldersklasser, når fødselsdagen falder efter 1. 
uges første skydedag. 

  • Oprykning i klasser sker på baggrund af gennemsnitsresultatet for de 6 
bedste runder fra begyndelsen af næste indendørs sæson. 

  • Nedrykning på baggrund af vinterskydningsresultater alene kan først ske 
efter gennemførelsen af en påfølgende vinterskydning. 

2.3.7  Slutresultatet for individuelle består af totalen for de 6 bedste, af de gen-
nemførte runder. Holdskydningens slutresultat findes ved sammenlægning af 
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foreningens 6 bedste holdresultater, uanset hvem holddeltagerne har været, 
blot de har deltaget som individuelle i de pågældende runder. 

  • Præmieoverrækkelse sker sædvanligvis ved første udendørs stævne. 
2.3.8  Andre korrespondanceskydninger kan afvikles på arrangørens betingelser 

for deltagelse, hvis disse er i overensstemmelse med de generelle sky-
deregler og med amatørbestemmelserne i afsnit 5. De i artikel 2.2.5 ovenfor 
nævnte principper gælder for alle sådanne skydninger. 

 

2.4  Appel Jury 
 
 En appeljury på tre medlemmer skal udpeges af FITA's forretningsudvalg 

ved FITA's mesterskaber. DBSF kan udpege jurymedlemmer ved andre ar-
rangementer. Medlemmer af arrangørkomitéen eller personer, som deltager 
i mesterskaberne, er ikke valgbare til appeljuryen. 

2.4.1 Appeller vedrørende dommerafgørelser skal forelægges skriftligt af skytten, 
holdkaptajn, eller af klageren hvis der ingen holdkaptajn er udpeget; der 
kan ikke klages over piles markeringsværdier.  

2.4.1.1 Indgivelse af en appel, som kan vedrøre en deltagers adgang til konkurren-
cens næste trin, skal forelægges skriftligt for dommere/jury inden for 5 mi-
nutter efter afslutningen på vedkommende runde eller match, hvilken som 
kommer først. Under Match Play runder skal den skriftlige angivelse på at 
der ønskes at indgive appel forelægges juryen inden for 5 minutter efter af-
slutningen af den aktuelle mach  eller så tidligt, at denne kan træffe en afgø-
relse før næste konkurrencetrin begynder, hvilken tid der måtte komme først 

2.4.1.2 Den skriftlige appel overdrages juryen senest 15 minutter efter at matchen 
eller runden er afsluttet. Hvilken som kommer først. 

2.4.2 Så snart en protest er modtaget af juryen, skal holdledere eller berørte skyt-
ter orienteres om at der er indgivet en protest. 

2.4.3 Juryen skal være til rådighed når som helst under mesterskabernes afvik-
ling, inklusive dagen for officiel træning. Under matchskydninger skal jury-
en være til stede på skydebanen. Juryen skal være til rådighed i indtil til pro-
test tiden er udløbet. 

2.4.4 Juryafgørelser skal nedfældes på skrift og kopi afleveres til klageren, dom-
merformanden og arrangørkomitéen før konkurrencens næste trin begynder 
eller før præmieuddelingen. 

2.4.5 Juryens afgørelse er endelig. 
 

2.5  PÅKLÆDNING VED DANSKE STÆVNER 
 
2.5.1  Ved alle officielle skiveskydnings- og feltskydningsstævner skal DBSF's be-

stemmelser for reklamer og varemærker på beklædning og udstyr overhol-
des. (Se artikel 5.3.2). 

2.5.2  Under konkurrencer kræves følgende påklædningsforskrifter overholdt:   
  • Damer skal være passende påklædt i nederdel, buksenederdel, slacks eller 

shorts og bluse eller overdel. 
  • Herrer skal bære hellange benklæder eller shorts og skjorte/skydetrøje med 

lange eller korte ærmer. 
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  • Shorts må ikke være kortere end til skyttens fingerspidser, når han/hun står 
med strakte arme og fingre ned langs kroppen. 

  • Det er tilladt at bære sweater/cardigan. 
  • Træningsdragter, der er udleveret som holdpåklædning skal være tilladt. 
2.5.3  Der må ikke forekomme nogen form for reklame på beklædning som bæres 

af konkurrencedeltagere eller officials under konkurrenceforløbet, bortset 
fra, hvad der er tilladt i henhold til undtagelsesbestemmelserne (se artikel 
5,3). 

2.5.4  Fodtøj skal bæres hele tiden under et stævne. 
2.5.5  Deltageres registreringsnumre (rygnummer) skal være iøjnefaldende anbragt 

på skyttens ryg, så de hele tiden er synlige under konkurrenceforløbet. 
2.5.6                 I tilfælde af dårligt vejr ved udendørs stævner kan stævnets dommere give 
  tilladelse til, at skytterne benytter anden påklædning. 
2.5.7 Deltager har tilladelse til at bære beklædning m.v., hvorpå der forekommer 

navn og/eller vedkommendes nationsnavn, - mærke, - flag eller – emblem 
uden restriktioner med hensyn til disses størrelser. 

2.5.8 FITA accepterer ikke camouflagetøj af sikkerhedsårsager. 
             

2.6 BUESKYTTEMÆRKER  
 
2.6.1  Krav  
2.6.1.1  For at pointtallene kan godkendes, må de være opnået ved et godkendt stæv-

ne. 
2.6.1.2  Når en skytte har opnået et resultat, der berettiger til et mærke, indsendes 

ansøgning, bilagt korrekt signerede skydesedler, sammen med stævne-
rapporten for det pågældende stævne til DBSF's sekretariat. 

2.6.1.3  Alle DBSF-mærker betales af rekvirenten (skytten). 
 
2.6.2  Udendørs FITA-Rundens Mærker 
 
    Bronze 500 (DBSF)  Senior 
      Junior 
      Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Sølv 700 (DBSF)  Senior 
      Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Guld 900 (DBSF)      Senior 
        Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro 
    Guld m. Egeblade 930   Senior 
    FITA Stjerne 1000  Senior 
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 DBSF 1000 Stjerne   Junior  
        Kadet 
        Mini 
      Mikro  
    FITA Stjerne 1100  Senior 
    DBSF 1100 Stjerne    Junior  
        Kadet  
        Mini 
      Mikro 
    Norden 1150 FITA  Senior 
    FITA Stjerne 1200  Senior 
    DBSF Elite Mærke 1200  Senior 
    Norden 1250 FITA  Senior 
    FITA Stjerne 1300  Senior 
    DBSF 1300 Stjerne  Junior 
        Kadet 
        Mini 
      Mikro  
    FITA Stjerne 1350  Senior 
    FITA Stjerne 1400  Senior 
 
2.6.2.1  FITA's stjernemærker kan erhverves ved de af FITA godkendte stjernestæv-

ner og kun på FITA's senior og kadet runder. Anmeldelse skal ske til FITA 
mindst 1 måned før første skydedag. Mærker fås for såvel recurve- som 
compound-divisionerne.  [6.3.2.1/6.3.2.2] 

2.6.2.1.1 Mærket skal uddeles første gang når skytten opnår det relevante pointtal  
2.6.2.1.2 Der kan kun gøres krav på et mærke for hver score. 
 
2.6.2.2  FITA Skive-mærker 
   

Runde Hvidt Sort Blåt Rødt Guld Purpur 

70 m (72 pile) 500 550 600 650 675 700 

60m (72 pile) 

Cadet round 

500 550 600 650 675 700 

Halv FITA 500 550 600 650 675 700 

900 (90 pile) 750 800 830 860 875 890 

25 m Inde 500 525 550 575 585 595 

18 m Inde 500 525 550 575 585 595 

 
 
  FITA Skive-mærker kan erhverves ved stævner, som FITA har godkendt 

hertil. Anmeldelse til FITA skal ske mindst 1 måned før første skydedag. 
  [6.3.5] 

  • Mærke-farverne kan kun erhverves én gang, uanset runde. 
  • Mærkerne kan erhverves af recurve- og compoundskytter i alle FITA-

klasser. Mærkerne, med undtagelse af Guld og Purpur, betales af skytten. 
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2.6.2.3  DBSF's bestyrelse fastsætter hvilke stævner, der berettiger til DBSF- og FI-
TA-mærker. 

 
2.6.2.4  Norden 1150 FITA og Norden 1250 FITA kan erhverves af recurve senior-

skytter ved stævner, hvor der kan sættes danske rekorder. 
2.6.2.5  Guld med Egeblade og Elitemærke kan erhverves af seniorer ved stævner, 

der arrangeres af DBSF eller en union. 
2.6.2.6  FITA-stjernemærker og Norden-mærker betales af DBSF og uddeles ved 

første givne lejlighed. 
2.6.2.7  Alle mærker, undtagen Norden-mærker, kan erhverves uanset buetype. 
 
2.6.3  FITA Standardrunde Mærker (Arrow-mærker) [6.3.3] 
 
    Damer  Herrer 
    Hvidt mærke  475   500 points 
    Sort mærke  505   530 
    Blåt mærke  535   560 
    Rødt mærke  565   590 
    Guld mærke  595   620 
 
2.6.3.1  Mærkerne kan kun erhverves ved stævner, som FITA har godkendt her-til, 

og kun af skytter, som ikke ved en tidligere lejlighed har opnået et FITA 
stjernemærke. 

2.6.3.2  Runden skal afvikles i henhold til artikel 7.1.9 og med skytteudstyr i hen-
hold til artikel 7.3.2 i FITA constitution and Rules. 

2.6.3.3  Stævnerne kan afvikles som en del af et FITA Stjernestævne. 
 
2.6.4  DBSF Indendørs Mærker 
 
     Mærke Points 
    Hvidt   375 
    Sort   450 
    Blåt   500 
    Rødt   550 
    Gult   575 
 
2.6.4.1  Mærkerne kan erhverves ved godkendte stævner på 25 m og 18 m FITA In-

dendørs skiverunder.  
2.6.4.2  Mærkesatserne er ens for alle uanset buetype. 
2.6.5  DBSF Feltskydningsmærker 
2.6.5.1  Gennemsnittene for Skovrunden skal opnås på runder med mindst 20 mål 

for alle mærker: bronze- og sølv- guld og elitemærker.  
2.6.5.2  Feltrundemærker kan erhverves på FITA's Arrowhead runder, når de består 

af mindst 24 mål (f.eks. 12 mål uden + 12 mål med afstandsangivelse). 
2.6.5.3  Kravene er ens for alle aldersklasser. 
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Pointgennemsnit pr. mål 
      Bronze Sølv Guld Elite 
    Skovrunden 
    FITA Recurve             7,4 9,7 12,2 14,2 
    FITA Barbue og Langbue 6,2 8,2 10,3 12,9 
    Compound FITA       8,3 10,9  13,2  14,4 
  
    Feltrunder 
    FITA Recurve             8,1 9,5 10,7 12,1 
    FITA Barbue og Langbue  7,4 8,4 9,7 11,1 
    Compound FITA            8,3 9,7 10,9 12,9 
 
2.6.5.4  Mærkerne kan erhverves ved stævner, som DBSF har godkendt hertil. 
2.6.5.5  Bronze- og sølvmærker kan erhverves ved almindelige stævner. 
2.6.5.6  Guld- og Elitemærker kan erhverves ved stævner, der arrangeres af DBSF 

eller en union. 

2.6.6 FITA Arrowhead mærker [6.3.6] 
2.6.6.1  Nedenstående mærkesatser er baseret på totalen for 24 mål. Mærkerne kan 

også opnås på runder med 28, 32, 36, 40, 44 eller 48 mål. 
 
     Barbue og Recurve    Compound 
       Damer    Herrer  Damer   Herrer 
   Grønt mærke      193         198    197     206 points 
   Brunt mærke      211         228    226     238 
   Gråt mærke      241         258    256     269 
   Sort mærke       271         288    286     300 
   Hvidt mærke      301       318    316     331 
   Sølv mærke      313       330    328     344 
   Guld mærke      324         340    337     354 
 
2.6.6.2  Mærkerne kan erhverves af Recurve, Barbue og Compoundbue skytter ved 

FITA - godkendte stævner på Arrowhead - runder. (Se artikel 9.1.3). 

2.7 KONKURRENCER for FITA MÆRKER  [6.4] 
 

2.7.1 FITA Stjernemærker kan opnås på resultater, som er skudt i en Enkelt FITA 
runde, i en af runderne i Dobbelt FITA runde eller i Olympisk Rundes kva-
lifikationsrunde (når disse er organiseret i henhold til FITA's Art. 6.5 (Mær-
keansøgning)). 

2.7.2 FITA Arrow mærker kan opnås på resultater i FITA Standardrunden. Denne 
kan afvikles sideløbende med afstandene 50 m og 30 m i et FITA Stjerne-
stævne. 

2.7.3 FITA Skive mærker kan opnås på resultater i henhold til artikel 2.4.2.2. 
2.7.4 FITA Arrowhead mærker kan opnås på totalresultatet i en FITA Arrowhead 

runde, som beskrevet i artikel 9.1. 
2.7.4.1 FITA arrowhead runde bestående af ethvert antal mål mellem 24-48, som er 

deleligt med fire (4). Det er to komplette FITA felt runder, med afstande som 
beskrevet i afsnit 9. De må skydes på mærket og/eller umærket runder. 
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2.7.4.2 Hvis et to- dages stævne består af to Arrowhead runder kan skytten erhverve 
to mærker. 

2.7.5 Mærkerne, som er defineret i FITA's Art. 6.3, kan opnås ved turneringer, 
som er organiseret af FITA medlemsforbund og godkendt af FITA, og når det 
enkelte medlemsforbund vil betale den afgift, som FITA's bestyrelse har 
fastsat inden for det maksimumbeløb, kongressen har godkendt. 

2.7.6 Et medlemsforbund, som har til hensigt at organisere en sådan turnering, 
skal: 
• sende skriftlig besked herom til FITA's generalsekretær i det mindste én 
måned før turneringens første skydedag; 

 • sende invitation til andre medlemsforbund mindst 60 dage før, hvis turne-
ringen betegnes som 'International'; 

 • sørge for en skydeleder, og dommere i et antal af én for hver 10 skiver un-
der skiveskydning (artikel 7.11), og én dommer for hver 4 baner i 
feltskydning (artikel 9.11). Betegnes turneringen som international, skal der 
tillige udpeges en appeljury på 3 medlemmer. Alle dommere skal være god-
kendt af deres medlemsforbund eller af FITA. 

 • inden for en måned efter turneringens afslutning sende mindst én komplet 
resultatliste til hvert medlemsforbund, som har haft deltagere 

2.8 HOLD 
2.8.1   De tre bedste af en forenings skytter inden for en division/aldersklasse/ køn 

danner hold ved et stævne. Kan en forening stille med flere hold, dannes 
holdene efter skytternes individuelle placeringer. Der må anvendes en fjerde 
skytte som reserve. 

 
  For ungdom (kadet og yngre) gælder, at der kan dannes hold inden for sam-

me bue type uanset aldersklasse/køn når der skydes samme afstand/ skivedi-
ameter. 
 
Ved DM gælder følgende: Antallet af deltagende hold pr. klub gives frit, 
men deltagerne på holdet skal indplaceres efter rangering i den indledende 
runde.  
 

  • Deltagelse i holdskydning er obligatorisk for min. 1 hold ved forbunds- og 
unionsmesterskaber, når der stiller mindst 3 hold i divisionen, dog mindst 2 
hold for minier og mikro. 

 • Omfatter en konkurrence finaleskydning, skal alle holdenes deltagere have 
deltaget i kvalifikationsrunden, og en liste med de udtagne skytters navne 
skal afleveres til stævnelederen forud for eliminationsrundens første match. 

  • Forudbetalt tilmeldingsafgift for hold skal tilbagebetales, såfremt hold-
skydningen annulleres på grund af for få tilmeldte hold. 

 
2.8.2  Ved udendørs FITA - stævner kan hold sammensættes af skytter i samme 

division, når de skyder samme runder. 
  • I forbindelse med udendørs DM kan 3 skytter i samme division, hvor der 

skydes 70 m, danne hold. 
2.8.3  Ved indendørs FITA - stævner kan hold sammensættes af damer og/eller 

herrer blandt senior, old - boys/ girls og juniorskytter i samme division. 
2.8.4  Compoundbue skytter danner altid separate hold i skiveskydning. 
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2.8.5  Ved feltskydningsstævner kan hold sammensættes af skytter inden for sam-

me division, når de skyder samme runder.  
  • Ved internationale feltstævner sammensættes hold af en recurveskytte, en 

barbueskytte og en compoundbueskytte i henholdsvis dame- og herreklasser. 
2.8.6  Nationale hold [2.4] 
  For at kunne udtages til at deltage på et nationalt hold i Olympiske Lege, 

regionale eller områdelege, FITA-mesterskaber, stjerne- og VR-turneringer 
og sådanne arrangementer, som FITA måtte indstifte og specificere, skal en 
bueskytte være i besiddelse af et gyldigt pas fra det land, på hvis nationshold 
han/hun skal deltage.  

  • Såfremt han skal deltage på en anden nations hold, skal han/hun have op-
holdt sig i dette nye land i mindst ét år, og han skal have skriftlig tilladelse 
fra sit FITA-medlemsforbund, hvis et sådant findes i det land, der har ud-
stedt hans/hendes gyldige pas. 

2.9  REKORDER 
 
2.9.1  Danske rekorder kan sættes ved godkendte stævner, hvor der deltager mindst 

15 skytter fra mindst 3 foreninger. Desuden kan de sættes ved højere stæv-
ner, der afvikles under DBSF's eller en unions kontrol, uanset antal af skyt-
ter, foreninger og hold. Ved almindelige FITA-stævner (ikke-stjernestævner) 
skal mindst dommerformanden være national dommer. 

  • Rekord kan kun sættes i den klasse/division, man har tilmeldt sig. 
  • Hvis der på et udvalgt hold deltager 3 skytter fra samme forening, kan der 

sættes holdrekord. Er holdet sammensat af skytter fra flere aldersklasser no-
teres rekorden i ældste aldersklasse (Holdsammensætning: Se ovenfor under 
artikel 2.8). 

  • Seniorer kan sætte rekorder på de i artikel 2.9.4 anførte runder/afstande. 
  • Junior, kadetter minier og mikroer kan sætte rekorder på samme runder 

som seniorer, men på de for aldersklasserne gældende danske afstande. 
  • Danske rekorder kan også sættes af udenlandske statsborgere, som har haft 

fast bopæl i Danmark i de seneste 2 år. 
2.9.2  Godkendelse: Hvis der er opnået et resultat, der er mindst ét point over en 

bestående rekord, skal rekordsætterens originale skydesedler, underskrevet 
af ham selv, markør og regnskabschef, indsendes til DBSF's sekretariat 
sammen med stævnerapporten. 

2.9.2.1 I tilfælde af perfekt score skudt på udendørs skive runde, vil en forbedret 
rekord omfatte antal inder 10’er (X) og skal være mindst ét ”X” over den 
bestående rekord 

2.9.2.2 • Den nye rekord er først officiel efter fornøden godkendelse. Rekorder, som 
sættes ved danske mesterskaber, betragtes som godkendt ved offentliggørel-
se af resultaterne. 

2.9.2.3. • Ajourførte rekordlister udsendes fra sekretariatet til samtlige foreninger 
efter hvert sæsonskift. 

2.9.2.4. • Holdrekorder kan kun godkendes, når der har deltaget mindst 1 hold i den pågæl-
dende kategori. Se dog artikel 2.6.1 ovenfor. 

2.9.2.5 Rekorder noteres for recurve, FITA-compound, Barbue og Langbue-
divisionernes klasser i skiveskydning. 

2.9.3  Nordiske rekorder kan sættes ved stævner, hvor der kan sættes danske re-
korder. Nordiske holdrekorder skal være sat af klubhold. 
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2.9.4. Verdensrekorder kan kun sættes ved stævner, som FITA har godkendt hertil.  
  [Se FITA Art. 5.3]. 
  • Verdens- og Regionsrekorder noteres for skytter i Recurve og Compound 

divisionerne:  
2.9.4.1  UDENDØRS SKIVESKYDNING for damer og herrer, FITA-junior damer 

og herrer, FITA-kadet damer og herrer på runderne/afstandene: 
  • Individuel FITA Runde (144 pile) 
  • Individuel 90 meter (36 pile - kun herrer og FITA-junior herrer) 
  • Individuel 70 meter (36 pile) 
  • Individuel 60 meter (36 pile - kun damer, FITA-kadet damer og FITA-

kadet herrer) 
  • Individuel 50 meter (36 pile) 
  • Individuel 30 meter (36 pile) 
 Rekorder på ovenstående distancer skal være skudt som en del af en hel FI-

TA runde. 
  • Individuel FITA 70 meter runde (72 pile) 
  • Individuel FITA 60 meter runde for Kadet(72 pile) 
  • Individuel Olympisk runde match (18 pile) 
  • Individuel Olympisk runde match (12 pile) 
  • Individuel Olympisk runde match for Kadet (12 pile) 
  • Individuel Olympisk runde finaletotal (36 pile) 
  • Hold FITA runde (3x144 pile) 
  • Hold FITA 70 meter runde (3x72 pile) 
  • Hold FITA 60 meter runde Kadet (3x72 pile) 
  • Olympisk rundes holdmatch (24 pile) 
  • Olympisk rundes holdfinale (2x24 pile) 
2.9.4.2  INDENDØRS SKIVESKYDNING for damer og herrer, FITA-kadet damer 

og herrer: 
  • Individuel 25 meter (60 pile mod 60 cm ansigt eller 60 cm tripel ansigt) 
  • Individuel 18 meter (60 pile mod 40 cm ansigt eller 40 cm tripel ansigt) 
  • Individuel Indendørs Matchrunde (18 pile) 
  • Individuel Indendørs Matchrunde (12 pile) 
  • Individuel Indendørs Matchrundes totalfinale (36 pile) 
  • Indendørs Matchrunde, Holdmatch (24 pile) 
  • Indendørs Matchrunde, Holdfinale total (2x24 pile) 
2.9.5  Individuelle verdensrekorder kan sættes ved VM, OL, EM, danske me-

sterskaber, nationale og internationale turneringer, der er i overensstemmelse  
med artikel 2.7, hvis de organiseres og/eller kontrolleres af et FITA med-
lemsforbund. 

2.9.6  Holdverdensrekorder kan sættes ved stævner, som nævnt ovenfor i artikel 
2.9.4, når der deltager nationale hold på tre damer og/eller tre herrer, og hvis 
turneringen organiseres og/eller kontrolleres af et FITA medlemsforbund. 

 

2.10  TIDSSKRIFTET "BUESKYDNING" 
 
2.10.1  BUESKYDNING er forbundets officielle tidsskrift. 
2.10.2  Redaktøren udpeges af bestyrelsen.   
2.10.3  Redaktøren er ansvarlig i henhold til Presseloven og i øvrigt over for be-

styrelsen, hvis retningslinier for redigering af tidsskriftet skal efterkommes. 
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2.10.4  Abonnement på BUESKYDNING er fra forbundsmødet den 16. august 

1952 gjort obligatorisk for alle aktive seniormedlemmer af de i DBSF stå-
ende foreninger. Dog har hver husstand kun pligt til at tegne ét abonnement. 

  • Abonnementets pris fastsættes af bestyrelsen, og det opkræves samlet for 
alle en forenings abonnenter, sædvanligvis pr. kvartal. 

2.10.5  Tidsskriftets spalter er åbne for foreningsmeddelelser, stævnereferater, ar-
tikler med fagligt indhold, m.v. 

  • Artikler med personlige angreb optages ikke. 
2.10.6  Annoncer tegnes hos forbundets sekretariat. Priser fastsættes af bestyrelsen, 

og beløbet opkræves af kassereren/forretningsføreren. 
2.10.7  Der kan nedsættes et redaktionsudvalg, som assisterer redaktøren med ind-

samling af stof til tidsskriftet. 
 

2.11  STÆVNERAPPORT OG RESULTATLISTER 
 
2.11.1  Senest 8 dage efter et stævnes afholdelse skal arrangøren indsende stævne-

rapport og 1 eksemplar af resultatlisten til forbundets sekretariat. Der sendes 
endvidere eller udleveres 1 eksemplar af resultatlisten til hver forening, der 
har haft deltagende skytter. Resultatlisten kan også gøres tilgængelig via In-
ternettet, hvorfra foreningerne selv kan hente den. Deltagende foreninger 
kan dog altid, inden de forlader stævnet, bede om at få resultatlisten udleve-
ret eller tilsendt. 

2.11.2  Såfremt stævnets dommere ikke haft væsentlige bemærkninger til stævne-
kvaliteten, og er stævnerapport og resultatliste indsendt rettidigt, kan mærke 
– og rekordansøgninger imødekommes. 

2.11.3 Ved deltagelse i udlandet skal resultatliste forevises/afleveres til skyttens 
forening.  

2.11.4 Skydesedler, der ikke skal fremsendes til forbundet, skal efter stævnet opbe-
vares i 6 måneder af arrangøren af stævnet og kan herefter destrueres. 

 

2.12  INDIVIDUELLE MEDLEMMER  
 
2.12.1  Medlemskab  
  En bueskytte kan være medlem af flere foreninger, men han kan kun stå op-

ført som aktivt medlem af og opnå startret for én og samme forening. 
2.12.2  Foreningsskifte 
  • Såfremt et medlem ønsker at skifte forening, er dette tilladt, men med-

lemmet kan ikke optræde på en anden forenings hold før 3 måneder efter 
dokumenteret udmeldelsesdato. 

  • Et medlem kan dog uden karantæne skifte forening, såfremt han 3 måneder 
før sit foreningsskifte skriftligt tilkendegiver dette for såvel sin hidtidige 
forening som sin fremtidige forening. 

  • Foreningsskifte uden karantæne kan også ske, når der flyttes permanent til 
en anden by. 

  • I de nævnte tilfælde er det underforstået, at der ikke er uafgjort mellem-
værende med den hidtidige forening. 
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