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Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent og mødesekretær 
 
 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
 
 3. Optagelse af nye foreninger 
 
 4. Aflæggelse af beretninger 
  4.1 Bestyrelsen 
  4.2 Breddeudvalget  
  4.3 Eliteudvalget 
  4.4 Lovudvalget 
  4.5 Dommerudvalget 

  
 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
  5.1 Det reviderede regnskab og status for 2005 

5.2 Budgetforslag 2006 og 2007 
   
 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 
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2 medlemmer af Dommerudvalget -  
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Formand for amatør- og ordensudvalget - På valg er Peter Rygaard – 3 år 
2. suppleant til amatør- og ordensudvalget - På valg er Henrik Larsen 
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Mødet startede kl. 10.00 
Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede forbundsmødet og bød velkommen.  
 
Ad. 1 – Valg af dirigent og mødesekretær 

Willy Rasmussen (WR), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent. 
Han takkede for valget og konstaterede, at det ser ud til, dagsorden m.m. er udsendt i 
henhold til forbundets love. 
Henrik Larsen, Rønne, gjorde indsigelse. Han mente, de indkomne lovforslag var udsendt for 
sent, da han først havde modtaget dem i april. 
Rolf Lind (RL) oplyste i den henseende, at de var udsendt rettidigt pr. mail - forbundets 
officielle postform – og spurgte i forsamlingen, om der var andre, der mente, de ikke havde 
modtaget forslagene rettidigt. Det var der ikke – og RL konstaterede herefter, at man måtte  
konkludere at den manglende modtagelse måtte skyldes en lokal fejl hos Rønne. 
 

 
 Helle Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær. 
 
Ad. 2 – Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 

WR udpegede sig selv – Herefter blev David Hauge, Århus og Majbritt Degn, Taastrup valgt 
til stemmetællere. 

 
Ad. 3 – Optagelse af nye foreninger 

USG, København og Favrskov Jagt og Feltbueskytter, Langå blev begge optaget endeligt. 
 
Ad. 4 – Aflæggelse af beretninger 
 
4.1 Bestyrelsen 

Rolf Lind (RL) indledte med at fortælle om den nye hjemmeside, der er under udarbejdelse. 
Den forventes færdig og lagt ud på nettet om en måneds tid. Det skal fortsat være en faktuel 
side – med oplysninger om bueskydning. Debatter skal fortsat finde sted i bladet. Han 
redegjorde herefter kort for, hvilke oplysninger vi regner med, de skal kunne findes her – og 
han opfordrede i den henseende foreningerne til at fremkomme med forslag til, hvad de 
gerne vil kunne finde på siden. RL takkede Kenneth Hansen for at ville påtage sig arbejdet. 
 
RL henviste derefter til den udsendte beretning – hvor året især har været præget af 2 store 
stævner – nemlig VM indendørs i Aalborg samt Ungdoms EM udendørs i Silkeborg – der af 
FITA begge har fået prædikatet ”best ever”. Begge stævner har løftet dansk bueskydning 
internationalt – og han sendte en stor tak til begge klubber. 
 
RL redegjorde herefter for vor organisationsstruktur, hvor der ligger forslag om en forenkling 
af strukturen – så vi fremover vil få en bestyrelse bestående af hhv. 8 eller 9 
bestyrelsesmedlemmer, de sædvanlige udvalg og derefter klubberne direkte derunder – 
opdelt i 3 regioner fordelt efter postnr. Baggrunden herfor er bl.a. at det bliver sværere at 
finde frivillige, der vil påtage sig de administrative lederposter – og vi tror derfor, at vi kan 
udnytte ressourcerne bedre, ved at lade interesserede lave buearbejde frem for en masse 
administration. Han forklarede, at vi vil gøre det ved at ”fusionere” unioner og forbund, og 
understregede, at det ikke bliver et spørgsmål om at nedlægge nogle aktiviteter – bare 
sammenslutte de organisationer, der udfører aktiviteterne. De 3 regioner skal være forum for 
afholdelse af regionsmesterskaber (tidl. unionsmesterskaber). De skal også tjene som forum 
for afholdelse af medlemsmøder i løbet af året, hvor forhold af fælles interesse i regionen 
kan drøftes og man kan drøfte opstilling af kandidater til forbundsbestyrelsen. så vi sikrer at 
bestyrelsen repræsenterer hele landet. Det er vigtigt at understrege, at de nye 
bestyrelsesmedlemmer ikke skal varetage sin regions interesser – men bueskydningens.   
 
Grundet den nye struktur bliver der også ny procedure for fremsættelse af forslag til 
forbundsmødet - fremover vil det være klubberne der kan stille forslag, ændringsforslag og 
indstille folk til valg. 
 
Breddeudvalget vil blive skåret ned til en formand og 3 medlemmer, der ikke nødvendigvis 
behøver at være geografisk bestemt, da de skal lave breddearbejde på tværs af landet. 



De penge, der ligger i unionerne, og som ikke omfatter kontingentet for 2006, vil gå tilbage til 
klubberne. Kontingentet for 2006 vil ikke blive returneret til klubberne, da det skal bruges til 
at gennemføre de aktiviteter unionerne har bestemt for indeværende år. 
 
Det årlige regionsmøde skal gerne indeholde en orientering, og det vil være en god ide at 
afholde det umiddelbart før forbundsmødet, da man så der kan gennemgå de indkomne 
lovforslag, og drøfte eventuelle problemstillinger og mulighederne for at flere klubber kan slå 
sig sammen om et forslag – samt endeligt kan man der drøfte evt. kandidater til 
repræsentanten for regionen i bestyrelsen. 
 
RL henviste herefter til et andet kontroversielt forslag – nemlig indførelse af 
forbundskontingent – og understregede, at det ikke er en erstatning for det nuværende 
unionskontingent – men en merudgift – på ca. 120 kr. pr. medlem pr. år. Baggrunden for 
forslaget er, at vi gennem flere år har kørt med et større underskud. Disse penge er gået til 
aktiviteter ude i landet – og det vil vi selvfølgeligt gerne have mulighed for at fortsætte med. 
Der må derfor flere penge i kassen, da den ellers bliver tom.  
Dette skal også ses i lyset af Danmarks Idræts Forbunds nye fordelingsnøgle, der er meget 
aktivitetsbestemt, dvs. – man får støtte til det man laver. Vi skal hele tiden selv skyde penge i 
de ting vi vil lave – og vi kan så få supplerende tilskud fra DIF. Det tyder på, at det høje 
aktivitetsniveau vi har opretholdt de sidste 4 år vil medføre et forøget tilskud – men det skal 
tages med et gran salt, da de øvrige forbund jo også styrer deres aktiviteter ind efter dét, der 
giver point – der således bliver mindre værd, da pengeposen ikke bliver større. RL 
understregede derefter vigtigheden af, at vi kan opretholde nogle gode aktiviteter både på 
bredde og på elite. Endeligt understregede RL at såvel forbundskontingentets størrelse samt 
de budgetter, der viser, hvad pengene skal anvendes til dermed hvilke aktiviteter der er 
planlagt, vil være underlagt forbundsmødet og derfor skal godkendes her på forbundsmødet. 
 
Der er mange opgaver, der skal løses i forbundet i de næste år – og en af dem er 
Helhedsrådgivning. Helhedsrådgivning er en gennemgang af forbundet i samarbejde med 
DIF. Projektet er pt. sat i bero, da konsulenten i DIF er ophørt. Projektet forventes startet op 
igen i efteråret. Der skal herunder tales forbundets visioner sammenholdt med klubbernes 
ønsker om f.eks. aktiviteter og opgaver, de mener, er vigtigst at få løst.  
Herudover skal vi fastholde og udvikle regionernes opgaver – dvs. vi skal bl.a. afholde 
regionsmesterskaber, skyttekurser, lederkurser – evt. i samarbejde med DIF, vi skal afvikle 
regionsturneringer, børneturneringer, klubudvikling, feltbaner, forestå træneruddannelse i trin 
1-3. Udvikle klublivet for børn og unge – lave aktiviteter for børn, der gør, de gider komme i 
klubberne – udvikle det sociale samvær. Vi skal arbejde på at tiltrække homogene grupper – 
f.eks. pigegrupper – f.eks. ved at udvikle klubsamarbejdet.  
 
En anden stor opgave er seniorprojektet. Det skal fortrinsvist være compoundbaseret, da 
denne gruppe ikke har haft så stor bevågenhed de seneste år, men vi skal også have den 
elite af recurveskytter der ikke er på centret med i projektet. Et bud kan være, at det er alle 
dem, der skyder Eliteklassen. Det skal være brede samlinger, der omfatter den øverste elite 
og den øverste bredde. Ud fra denne gruppe vil vi så lave nogle landsholdssamlinger – altså 
et setup, der svarer til vore ungdomssamlinger. Vi mangler i denne sammenhæng en træner 
– og en af vore overvejelser ligger i at lave en trænergruppe bestående af nogle af vore 
topskytter, der så kan skiftes til at undervise – eller evt. gøre det forskellige steder i landet. Vi 
forventer at sætte os ned med gruppen indenfor den næste måned for at komme videre. 
 
Ungdomsprojektet håber vi vil fortsætte uændret. Vi forestiller os, at vore nyuddannede trin 3 
trænere skal ind og undervise her – stadig under vores ungdomstræners ledelse – blot så vi 
kan afholde dem hyppigere og evt. bredere. Også her med landsholdssamlinger for de 
bedste skytter med efterfølgende udtagelser til internationale stævner. 
Vore trin 3 trænere vil vi også videreuddanne, dog med det forbehold, at det er de trænere, 
der er interesserede i at hjælpe med at undervise/træne de unge. Det skal bl.a. ske via vores 
trænerteam, hvor Henrik f.eks. lige har været i Korea, og der fået en masse inspiration, han 
kan give videre. Derudover kommer Kim fra Korea herop til efteråret – og planen er, at han 
også skal hjælpe til med at undervise ovennævnte trin 3 trænere. 
 



Vedr. felt ser det ud til, der er et meget broget billede internationalt. I nogle lande er det som i 
Danmark med fald i deltagerantallet på arrowhead – mens f.eks. i Sverige går arrowhead’en 
frem, mens 3D går tilbage det frem. Det kan måske skyldes, de skal have VM i år - det viser i 
hvert fald at en aktivitet og en fokus på området kan sætte tilslutningen i vejret. Tiden til at 
skrotte arrowhead’en er dog ikke kommet, vi bør give det en chance til.  
Per Båstad, formanden for Fita’s feltudvalget, har anført at Fita snarest vil komme med et 
sæt regler omkring 3D skydning, der betyder at man kan afholde ensartede stævner efter 
reglerne og dermed også afholde fita stævner. RL håber, at vi gennem en indsats først og 
fremmest vil kunne øge antallet af skytter, der deltager i feltstævner – og derigennem også 
antallet af stævner. Felt er helt klart et fokus område – og vi er i gang med at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der vil gøre en indsats for felten i de næste år. 
 
Vedr. Elitecentret i Århus er vores status ændret fra at være et satsningsforbund til et 
udviklingsforbund. Det vigtigste, det medfører, er, at vores målepunkt er OL 2012 – og ikke 
som satsningsforbund OL 2008. Derudover medfører det flere penge fra TD til udvikling af 
recurveskytter. Vi håber dog at compoundskytter kan komme ind i nogle af de andre store 
stævner, der er ved at gro frem. Som tidl. nævnt kommer Kim fra Korea herop senere på året 
og underviser vore skytter. Vedr. faciliteterne er vi ved at få bygget et skydehus derovre. Det 
forventes klart til efteråret – der betales af Atletion og TD. Skytterne står indendørs, med 
mulighed for at skyde ud gennem nogle ”huller” ud på 70 m banen. Dvs. skytterne kan stort 
set skyde 90 m. hele året. 
 
Sikkerhed på buebaner vil Klaus Lykkebæk uddybe senere. Vi har fået stillet mange 
spørgsmål hertil – og et af de gennemgående har været – ”hvad vi skal gøre, hvis vi skal 
afholde et ”promotion” arrangement. Det er ikke noget der afholdes på den normale 
buebane, det er ikke noget stævne, hvor vi naturligt får dommere ud, det er blot noget vi 
midlertidigt stiller op.” Fra forbundets side må vi understrege, at reglerne aldrig må 
tilsidesættes! Men man kan godt gøre det sådan, at man lader klubben meddele forbundet at 
de afholder et arrangement, der ikke jf. DBSF’s love kræver tilstedeværelse af en dommer. 
Klubben kan derefter underskrive en erklæring, hvori de bekræfter, at de selv indestår for, at 
alle DBSF’s sikkerhedsforskrifter overholdes – og at alternativet til at vore love overholdes er, 
at man følger Justitsministeriets vejledende regler for bueskydning. 
 
RL afsluttede sin beretning med at takke alle i forbundet – og fremhævede dommere, 
udvalgsmedlemmer, ansatte, bestyrelsen og alle skytter og klubledere for deres indsats 
gennem året. 
 

Efterfølgende debat: 
 
Arne Nielsen (AN), Bueskyttelauget Viking: 

I forbindelse med Danish Open sidste år forlød det, at de unge mennesker var blevet 
frarådet at deltage, selvom der ikke var anden bueskydning i den weekend. Derudover 
havde vi Nordisk Junior Cup i felt en weekend. Og i stedet for at lade de unge deltage her – 
tillod man, at der blev afholdt et udtagelsesstævne til enten EM eller VM for ungdom. Med 
disse forhold kan man ikke regne med at fremme felt.  

 
Peder Nielsen (PN), Nr. Snede Bueskyttelaug: 

PN understregede, at udvikling af 3D ikke automatisk er ensbetydende med et fravalg af 
arrowhead, men mente at problemet ligger i, at mulighederne for at komme til at skyde 
arrowheadrunden rundt omkring i klubberne er for ringe. F.eks. har de i hovedparten af de 
svenske klubber mulighed for at komme til at træne felt, arrowhead, 3D på forskellige 
niveauer i skoven. PN opfordrede endvidere til, at vi kigger på 3D runden – Han mener, der 
er meget vigtigt, at vi får nogle ensartede regler at skyde efter – således at vi skyder efter 
FITA’s regler og ikke selvkomponerede regler. Samtidigt må vi ikke glemme at udvikle 
arrowheadrunden – det skal ske gennem en positiv indstilling til det ude i klubberne og en 
målrettet satsning på arrowhead og 3D. 

 
Henny Jeremiassen (HJ), FBSU: 

HJ forespurgte til, hvad tanken er med unionskontingentet - og hvilken struktur har man til at 
arbejde med det efter – hvis nu unionslovene forsvinder? 



Henrik Larsen (HL), Rønne: 
HL fremhævede, at man fra forbundets side bør gøre en indsats for fremme felt, ligesom han 
påtalte det uhensigtsmæssige i, at de unge bliver frarådet at deltage i jagt og felt runder. 
Endeligt ville han gerne have en plan, hvad de øgede kontingentindtægter skal bruges til – 
og mente at det skulle være enten et unionskontingent eller et forbundskontingent – ikke 
begge dele. 
 

Birthe Mogensen (BM), Lavia København: 
BM ville gerne have oplyst, hvilke kompetencer de kommende regioner vil have? Hvordan de 
kommende regionsrepræsentanter til bestyrelsen vælges, samt hvad forbundskontingentet 
skal bruges til? Om kontingentet vil være ens for alle regioner og om det vil gå tilbage til 
unionerne eller i en fælles pulje. 

 
Torben Olsen (TO), Herning: 

TO understregede vigtigheden i, at der skal gøres noget for felten, da den ellers vil være 
væk indenfor de næste par år. Han mente endvidere, at man bør gøre sig overvejelser om, 
hvorvidt der udelukkende skal satses på 3D, som værende fremtidens feltrunde – da det kan 
være ret dyrt – og henholdt sig til PN’s udtalelse om, at der bør satses på både arrowhead 
og 3D. Endeligt tilsluttede han sig de tidligere fremkomne kommentarer omkring det 
uhensigtsmæssige i at fremkomme med udtalelser omkring unge skytters deltagelse i 
feltstævner og dettes eventuelle betydning for fremtidige landsholdsudtagelser. 

 
Rolf Lind (RL): 

RL udtrykte sin glæde over den fremkomne støtte til felt – men understregede, at han ikke er 
enig med HL i hans udtalelser om, at det er forbundet, der alene bør gøre en indsats for at 
fremme felt. Ansvaret ligger ude i klubberne og skytterne, der skal tage initiativerne; så skal 
bestyrelsen nok støtte op både økonomisk og med at promovere det. 
Omkring eventuelle udtalelser omkring de unge skytters deltagelse i feltstævner, så 
understregede han, at det ikke er acceptabelt. Det er ikke forbundets holdning. Alle, inkl. 
landstrænere, er enige om, at såfremt der kan gøres noget for felten, så skal det ske. RL 
udtrykte herefter sit håb om, at det vil ske via den nedsatte arbejdsgruppe – og at alle vil 
støtte op omkring det. 
Omkring forbunds- og unionskontingent oplyste RL, at såfremt unionerne bliver nedlagt, så 
vil der fremover udelukkende være tale om et forbundskontingent. Det bliver ens for alle – og 
pengene skal bruges til de aktiviteter, der pt. ligger under unionerne, herunder feltbaner, 
dommerbetalinger, kurser etc. Hvis dette arbejde medfører en besparelse i forhold til de 
nuværende unioners budgetter, så vil pengene ikke blive opkrævet. Forbundskontingentet 
skal ses som en forøgelse på 120 kr. pr. person – der vil gå ind i budgettet på samme måde 
som nuværende tilskud fra DIF og lign. og derfor brugt til f.eks. bredde-, kursus-, elite- 
ungdomsaktiviteter og felt – altså til BUESKYDNING. RL opfordrede til at man ser ud over 
regionale interesser og i stedet ser nationalt. 
Vedr. kompetencen i regionerne oplyste RL, at de reelt ingen har. Regionsmøder er 
orienteringsmøder, hvor man kan mødes og komme med indstillinger. Alle beslutninger 
træffes på forbundsmødet – man kan ikke forpligte hinanden på et regionsmøde. 

 
Steffen Thorkildsen (ST), Arcus: 

ST ville gerne have oplyst, om træneruddannelsen fremover skal ligge under regionerne 
frem for under breddeudvalget. 

 
Rolf Lind (RL): 

RL svarede hertil, at træneruddannelsen fortsat skal ligge under breddeudvalgt – og 
arrangeres centralt, dvs. hhv. trin I kurser om efteråret i lige år, og trin II i ulige år. Såfremt 
man er en gruppe på 7 personer, der udenfor de faste intervaller skulle være interesserede i 
et trin 1 eller trin 2 kursus, vil DBSF ved breddeudvalget dog, som beskrevet på 
hjemmesiden, være behjælpelig med underviser og træningsmateriale – og derved 
godkende uddannelsen. 

 
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 



4.2 Breddeudvalget 
Ib Gilberg (IG) henviste til den skriftlige beretning og tilføjede, at der i dagene d. 21.- 23. april 
blev afholdt sidste del af trin 3 kurset – hvor 17 personer gennemførte uddannelsen. Trin 3 
består af 2 af det svenske forbunds HTU uddannelsesmoduler – nemlig skydeteknik og 
materialekundskab – der så er blevet suppleret med en række DIF kurser, herunder idræt for 
børn og unge, træningsplanlægning, ernæring, trænerrollen og coaching, idrætspsykologi og 
fysisk træning. Vores uddannelse er tilrettelagt således, at den passer ind i DIF’s koncept – 
og næste trin vil herefter være DIF’s Diplomtræneruddannelse. 
IG takkede herefter alle de mennesker, der har været med i breddeudvalget gennem årene, 
Arcus for at lægge lokaler til aktiviteter og bestyrelseskolleger – og sluttede med at ønske 
det kommende breddeudvalg held og lykke med deres fremtidige opgaver. 
 

Breddeudvalgets beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
4.2 Eliteudvalget 

Sanne Rahbek (SR) oplyste, at 6 skytter blev sendt til EM og kom hjem med 6 medaljer og 
en verdensrekord – to af medaljerne blev hentet hjem af to af vore juniorer – hvilket tegner 
godt for fremtiden. En af de tunge opgaver for eliteudvalget er den manglende omtale i 
medierne omkring bueskydning – der skal guldmedaljer til, før det nævnes. Der er ingen 
reklameværdi i bueskydning – hvilket gør det utroligt svært at skaffe sponsorer. Hun 
opfordrede klubberne til at give gode ideer videre. John Skou har trukket sig fra eliteudvalget 
– og hun sendte ham en stor tak for det store arbejde han har lagt i udvalget gennem 
tiderne. Der er pt. ingen kandidat til den ledige plads. 
 

Efterfølgende debat: 
 
Henny Jeremiassen (HJ), FBSU: 

HJ ville gerne have at vide, hvilke tiltag der gøres, for at gøre det sjovt at skyde med bue – 
især for de unge, der er eller skal op på elitecentret. En del falder fra når de kommer dertil - 
Er der nogle planer om at gøre noget ved det? Hun opfordrede derefter til, at hjemmesiden 
blev opdateret mht. skytter på centret og i bruttotruppen. 
 

Sanne Rahbek (SR): 
SR oplyste, at vi er opmærksomme på problemet og har talt med Team Danmark og 
landstrænerne om det. Vi skal blive væsentligt bedre til fra starten at afdække hvad 
betingelserne er for at være på centret – hvad der skal ydes – og hvordan vi kan honorere 
det. SR lovede endvidere at få hjemmesiden opdateret. 
 

Peder Nielsen (PN), Nr. Snede: 
PN udtrykte sin beklagelse over, at vi taber medlemmer. Hans bekymring ligger dog omkring 
de yngre skytter. Det er meget svært at afdække de fysiske og psykiske potentiale i en 
person. I stedet for at fokusere på enkeltpersoner, den psykiske tilstand man er i når man 
træffer beslutningen, den kan ændres, henstillede han til, at man tager højde for at arbejde 
på og afdække problemer med unge mennesker, da de har sværere ved at absorbere og 
danne sig et overblik over konsekvenserne af, hvad beslutningen om at flytte op på 
elitecentret egentligt betyder for dem i længden. 

 
Rolf Lind (RL): 

RL oplyste, at hverken DBSF eller TD er blinde overfor problemerne. TD har af samme grund 
ansat psykologer og andre eksperter på Elitecentret, som vi kan trække på – både på skytte 
og trænerniveau. Han henviste derefter til, at vi jo også bliver ældre i gårde – og de skytter vi 
fremover henviser til Elitecentret har jo også været med i ungdomsprojektet – og ved derfor 
lidt mere om, hvad der kræves og skal til. Han henviste herefter til det kommende 
samarbejde med Broager Eventskole. 

 
Bent Gormsen (BG), Hillerød: 

BG ville omkring Seniorprojektet gerne have oplyst, om det på nogen måde er 
aldersrelateret. 
 

 



Rolf Lind (RL): 
RL svarede hertil, at der ingen øvre aldersklasser er på seniorprojektet – det går fra 18 år og 
opefter. Seniorprojektet er ment som en fortsættelse af ungdomsprojektet. Det er lavet for at 
stille noget i stedet for det vakuum, der kom efter elitecentret.  

 
Eliteudvalgets beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
4.3 Lovudvalget 

Ingen mundtlige bemærkninger i forhold til det skriftlige: 
 
Lovudvalgets beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
4.4 Dommerudvalget 

Klaus Lykkebæk (KL) henviste til den skriftlige beretning. Derudover har KL bl.a. 
bemærkninger til status på buebaner og dommersituationen. Alle klubber har fået tildelt en 
dommer – og når man mener, man er klar til besigtigelse kontakter man dommeren. På det 
tidspunkt dommerne startede med at godkende buebaner var der 68 klubber – og pr. d. 13.5 
er 33 af dem godkendt og 35 er ikke godkendt; af sidstnævnte mangler en meget stor del 
simpelthen at give tilbagemelding til dommeren.  
Et generelt problem er, at ikke alle klubber har 140 m fra skydelinien og ned. Hvis man ikke 
har det, skal der være et pilefang, der går 150 cm over centrum – dvs. i 280 cm højde. 
Derudover kan der være problemer med sikkerhedszonerne i siderne. 
KL kan på nuværende tidspunkt ikke sige god for de sikkerhedsnet, der findes på markedet i 
dag, da de ikke stopper en pil på 90 m. En mulighed kunne være at sætte nettet dobbelt op. 
KL er pt. i et samarbejde med Danage i gang med at checke nogle nye net, der snart skulle 
komme fra USA. Indtil man finder et net, der kan godkendes, må han henstille til, at man 
opfører et pilefang - enten ved en jordvold, halmballer eller et plankeværk. 
Der afholdes et dommerkursus i Idrættens Hus i dagene d. 26.- 28. april, hvor 13 personer 
har meldt sig som dommeraspiranter. 
 

Efterfølgende debat: 
 
Torben Olsen (TO), Herning: 

TO ville gerne have at vide, om der var en forskel på et sikkert pilefang og et sikkert 
pilestop? Har det nogen betydning for sikkerhedszonen bag skiverne? 
 

Klaus Lykkebæk (KL): 
KL svarede hertil, at der ikke er nogen forskel på et pilefang og et pilestop. Et sikkert pilefang 
defineres ved, at en pil ikke kan gå igennem – og hvis man har et sikkert et, så kan det være 
umiddelbart bag skiven – blot det går op i 280 cm højde – og så kan banen godkendes. 

 
Henrik Larsen (HL), Rønne: 

HL henviste til, at de på dommermødet har anmodet bestyrelsen om at tage problematikken 
omkring sikkerhedslængden og –bredden på banerne op med den skydebanesagkyndige, 
idet de ikke mener, det er realistisk, at sikkerhedsafstanden skal være den samme – uanset 
om man skyder på 10 eller 90 m. 

 
Rolf Lind (RL): 

RL henviste til, at der kun skal én pil, der rammer forkert, til, at dansk bueskydning er lukket. 
Bestyrelsen har taget kontakt til den skydesagkyndige, der ikke kan forstå, hvorfor vi vil 
drøfte en ændring, der gør vore love dårligere end de er i forvejen. Det er ikke lykkedes at 
overbevise ham om, at vore regler skal være anderledes end det, FITA skriver i deres love. 
RL henstillede derefter til, at vi accepterer reglerne og får godkendt vore buebaner. 
 

Klaus Lykkebæk (KL): 
KL oplyste, at han ligger inde med alle banegodkendelserne. Han vil efter mødet overdrage 
dem til Helle Jakobsen, der så vil sende kopier ud til alle. Alle godkendelser skal fremover 
runde KL – og vil derefter blive indsendt til forbundet til opbevaring. 
 

 



Otto Zebitz, JBSU: 
OZ opfordrede til, at såfremt politiet kommer ud for at kigge på buebanerne, så check de har 
de nyeste regler. 

 
Bent Gormsen (BG), Hillerød: 

BG mente, at man bør undersøge, hvordan sikkerheden skal være, hvis en bane er totalt 
indhegnet. 

 
Klaus Lykkebæk (KL): 

KL svarede hertil, at han må henholde sig til DBSF’s regler. 
 
Torben Eskildsen (TE), Lyngby. 

TE ville gerne have oplyst, hvornår man kan forvente at vide noget om godkendte skydenet. 
 

Klaus Lykkebæk (KL): 
KL svarede hertil, at han pt. har haft 5 net til test fra Danage – og at han ikke kan stå inde 
nogle af dem. Som sagt tidligere checker Danage for nye – og indtil da må han henvise til 
dobbelt net, jordvold, plankeværk, halmballer og evt. afmærkning. 

 
Henrik Larsen (HL), Rønne: 

HL anmodede om aktindsigt i forbindelsen med sagen om guldmedaljerne, der blev byttet 
om, så han kan benytte oplysningerne i det kommende dommerkursus, hvor han skal 
undervise. 

 
Rolf Lind (RL): 

RL oplyste, at der for ham at se intet ligger til hinder for at HL kan få de udbedte dokumenter. 
Det vil han lige stemme af med formanden for A & O udvalget. 

 
Jørgen Graf-Nielsen (JGN), København: 

JGN opfordrede til, at man måske kunne have en lidt mere flydende fortolkning af højden på 
volden/hegnet bag skiverne – at højden kunne reguleres lidt jo tættere man nærmede sig de 
140 m. 

 
Rolf Lind (RL): 
 RL havde ingen kommentarer hertil – henviste blot til lovene. 

 
Dommerudvalgets beretning blev herefter godkendt. 
 
Ad. 5 - Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
  
5.1  Det reviderede regnskab og status for 2005 

Steen Jørgensen (SJ) indledte med at fortælle, at 2. punkt under regnskab – Budgetforslag 
2006 og 2007 – efter aftale med dirigenten er blevet lagt efter afstemningen af lovforslagene, 
da der ligger forslag om nedlæggelse af unionerne. 
SJ henviste herefter til det udsendte regnskab: Af indtægter har vi haft kr. 2.935.000 mod 
forventede kr. 2.918.000 – Af udgifter har vi haft kr. 3.003.000 mod forventede kr. 3.317.000, 
hvilket medfører, at vi efter afskrivninger og hensættelser kommer ud med et underskud for 
året på kr. 118.000 mod forventede kr. 419.000. Vores egenkapital er herefter kr. 1.268.000 
 

Efterfølgende debat: 
 

Peder Nielsen (PN), Nr. Snede 
PN ville gerne have oplyst, hvorledes DIF’s tilskud beregnes. 

 
Steen Jørgensen (SJ): 

SJ svarede hertil, at vi har 2 sportsgrene – skive- og feltskydning, som vi modtager tilskud 
fra. Vi har hidtil fået x antal point (kr./øre) pr. klub, pr. medlem og pr. aktivitet vi deltager i på 
verdensplan. Med DIF’s nye fordelingsnøgle, hvor man kigger på, hvilke aktiviteter det 
aktuelle forbund har. Der er derfor yderst vigtigt, at vi fremover får registreret alle aktiviteter. 



Da der er en flydende overgang fra den gamle til den nye, er der pt. ingen, der med 
sikkerhed kan sige, hvordan tilskuddene fremover vil se ud – men det ser lovende ud. 

 
Peder Nielsen (PN), Nr. Snede: 

PN opfordrede alle feltskytter til at gøre en meget aktiv indsats for at få felten i gang. 
 
Steffen Thorkildsen, Arcus: 

ST forespurgte til note 19 – kraftcentre – og note 16, handlingsplan 8. 
 
Steen Jørgensen (SJ): 

SJ svarede til note 19, at selvom kraftcentrene blev nedlagt, så havde de et halvt års 
opsigelse, hvorfor vi valgte at udbetale det ”halve” beløb. Vedr. note 16 kan det efterfølgende 
oplyses, at handlingsplan 8 er træneruddannelse. 

 
Torben Olsen (TO), Herning: 

TO ville gerne have oplyst, hvorfor der er så stor forskel på de beløb, der er afsat til felt 
sammenholdt med det beløb, der benyttes til skiveskydning er på ca. 1 mio. 
 

Rolf Lind (RL): 
RL understregede, at langt de fleste af den ca. mio. kr. der er afsat til skiveskydning kommer 
fra TD – ca. 6-700.000 – og det beløb er allokeret hertil – Det kan udelukkende bruges til 
skiveskydning og skal refunderes til TD, såfremt det ikke benyttes fuldt ud. RL 
understregede, at vi ikke har sagt nej til nogen aktiviteter i felt de seneste 5 år – alle 
forespørgsler er blevet honoreret. 

 
Sanne Rahbek (SR): 

SR supplerede RL og sagde, at de kr. 50.000, der var afsat til felt sidste år – var afsat til 
deltagelse i EM felt – til sammenligning er der afsat det samme beløb i år til VM i Göteborg. 

 
Otto Zebitz (OZ), JBSU: 

OZ ville gerne have oplyst, hvorfor der ikke afsættes et større beløb til den ny træner, når 
DIF udbetaler et større beløb til aktiviteten felt. 

 
Steen Jørgensen (SJ): 

SJ oplyste, at pt. DIF allokerer kr. 135.000 til felt. Men de kr. 50.000 der er afsat, bliver brugt 
til konkurrencedeltagelse for vore skytter. Derudover foregår der også ting i den daglige 
træning, som vi giver tilskud til – herunder bl.a. feltbaner, breddeaktiviteter, administration og 
konkurrencedeltagelse. 

 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
  
Mødet suspenderedes herefter for uddeling af priser ved Rolf Lind 

Ungdomspokalen 2006 gik til vores pt. bedste dameskytte - Louise K. Laursen - for under 
VM at sætte personlig rekord og for gennem resten af året at klare det rigtigt godt. 
 
Jubilæumspokalen 2006 gik til Aalborg Bskl. for afholdelse af VM. 
 
Tom Heneberg, Helsinge fik en bronzenål for det store arbejde, han gennem tiden har gjort 
for dansk bueskydning – og for at være en værdig repræsentant for alle vore frivillige ledere. 
 
Peder Nielsen, Nr. Snede, fik en bronzenål for det kæmpe arbejde, han gennem tiden har 
gjort for dansk bueskydning – specielt indenfor felt, som han forsvarer og arbejder for med 
ildhu og glæde. 
 
Ib Gilberg fik en sølvnål for sit mangeårige virke og engagement indenfor dansk 
bueskydning. Derudover blev han udnævnt til æresmedlem af DBSF. 

 



Ad. 6  Behandling af indkomne forslag 
Der var udleveret 102 stemmesedler – og ved forslag, der kræver 2/3 flertal skal der derfor 
være min. 68 stemmer for at forslaget kan godkendes. 
Forslag 1a, 2a og ændringsforslag fra FBSU til forslag 1 og 2 bliver behandlet under ét.  
Forslag 2a og 2b bliver behandlet senere med forslag 3 fra bestyrelsen – ændringsforlag B 
 

 
Forslag 1a og 2a 
Forslag 1a fra SBSU – og 2a fra JBSU 
 Nedlæggelse af unionerne i DBSF. I medfør heraf foreslås afsnit 3 og 4 i lov komplekset 
 slettet. 
 
Ændringsforslag til forslag 1 og 2: 
Forslag stillet af FBSU: 
 Oprettelse af flere lokale unioner – med deraf følgende konsekvensrettelser i lovkomplekset. 
 
- Forslag 1a og 2a blev vedtaget med 75 stemmer for – og ændringsforslag til 1 og 2 bortfaldt  
 
 
Forslag 3 
Forslag stillet af 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 – Afs. 3 og 4 udgår. 

 
- Ændringer til afsnit 1 vedtaget 
- Ændringer til afsnit 2 vedtaget 
 
Ændringsforslag A til forslag 3: 
Forslagsstiller FBSU 

1.29.1 ...opløsningen er gældende fra 31.12.2006... 
 
- Ændringsforslag 3A blev ikke vedtaget. DBSF overtager de planlagte forpligtelser. 

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 

 
- Ændringsforlag 3B blev ikke vedtaget 
 
 
Forslag 4 
Forslagsstiller Tage Rasmussen, Middelfart Bskl. 

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. 

 
- Forslag 4a blev ikke vedtaget 

 
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. 

 
- Forslag 4b blev ikke vedtaget 
 



Forslag 5 
Forslagsstiller Aalborg Bueskyttelaug 

Seedning foretages på baggrund af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for de tre ens 
afstande (70m – 50m og 30m) (3 delresultater). 

 
- Forslag 5 blev ikke vedtaget. 
 
 
Forslag 6 
Forslagsstiller TIK 

Seedning foretages på baggrund af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for 70m 
afstanden.  

 
- Forslag 6 blev vedtaget 

 
 
Forslag 7 
Forslagsstiller er trænere og stævnearrangører fra Helsinge, Tom Heneberg - Sorø, Jesper Dyhr – 
Lyngby, Jørgen Philip og København, Henning Clausen, via Helsinge bueskytteafd. 

Ændring af mikro og mini aldersinddelingen med deraf følgende nye afstande. 
 
- Forslag 7 blev ikke vedtaget 
 
 
Forslag 8 
Forslagsstiller Bestyrelsen  

Forslag om Forbundskontingent – med deraf følgende konsekvensrettelse i lovkompleks. 
WR understregede i denne sammenhæng, at der her udelukkende skal stemmes om selve 
den formelle indførelse af punktet forbundskontingent i lovene – og ikke kontingentets 
størrelse. 

 
- Forslag 8 blev vedtaget 
 
 
Forslag 9-11 
Forslagsstiller bueskytte/træner/arrangør og a.m.a. - Tom Heneberg/Helsinge Bueskytteafd. 

Diverse forslag vedr. mærker. Det blev af bestyrelsen foreslået, at forslagene blev trukket – 
og at der i stedet bliver nedsat et ad hoc udvalg, der skal gennemgå alle regler omkring 
mærker og afstande og buetyper. 

 
- Forslag 9-11 blev trukket tilbage – under forudsætning af at der bliver nedsat ad hoc udvalg 
 
 
Forslag 12 
Forslagsstiller bestyrelsen 
Forslaget skal sikre at bestyrelsen er medvirkende til beslutninger om ansættelser. 
 
- Forslag 12 er allerede blevet godkendt under punkt 3 – ændringer til afsnit 1 
 
 
Forslag 13 og ændringsforslag til 13 
Forslagsstiller hhv. bestyrelsen og FBSU 

Forslag omkring mærker 
 

- Forslag 13 med ændringsforslag trækkes med samme begrundelse som forslag 9-11 – at 
der nedsættes ad hoc udvalg 



Forslag 14 
Forslagsstiller bestyrelsen 

Forslag omkring udsendelse af rekordlister. 
 
- Forslag 14 er allerede blevet godkendt under punkt 3 – ændringer til afsnit 2 
 
 
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 15 blev ikke vedtaget 
 
 
Forslag 16 
Forslagsstiller TIK 

Forslag omkring forenkling af antallet af rekorder. 
 
- Forslag 16 blev trukket under henvisning til at forslag 15 ikke blev vedtaget 
 
 
Forslag 17 
Forslagsstiller 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. 
 
- Forslag 17 blev ikke vedtaget 
 
 
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 18 trækkes under henvisning til tidl. nævnte ad hoc udvalg 
 
 
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 19 blev vedtaget med den ændring, at 25 m runden ikke slettes – se tidl. 
 
 
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 20 blev vedtaget 
 



Forslag 21 
Forslagsstiller Herning BL 

A: Det foreslås at rækkefølgen for afholdelse af DM og forbundsmesterskaber i feltskydning 
ændres, således at der afholdes Forbundsmesterskaber første dag og DM anden. 

 
- Forslaget trækkes under forudsætning af, at den teknisk delegerede giver dispensation til at 
prøve det i Herning i 2006 

 
B: Artikel 10.3.4 - Det foreslås at der i forbindelse med ligestilling ved finaler skydes shoofoff. 

 
- Forslag B trækkes, da det allerede er vedtaget (§ 9.8.3.2.5) 
 

C: Artikel 6.3.1 - Betegnelsen Oldgirls/Oldboys udskiftes med FITA betegnelsen Masters 
Damer/Masters Herrer  
 

- Forslag C blev ikke vedtaget 
 

D: Artikel 9.14.2 & 9.15.3.3 & 10.51 - Alt vedr. National Buejægerklasse samles i 
lovkomplekset under et punkt – med tilhørende konsekvensretning.  

 
- Forslag D blev vedtaget 
 
 
Forslag 22 
Forslagsstiller bestyrelsen 
Tilføjelse for at afklare tvivl om juryens kompetence. 

8.15.5 Juryens afgørelse er endelig 
 
- Forslag 22 blev vedtaget 
 
 
Forslag 23 
Forslagsstiller bestyrelsen 

Ændring af ankeinstans for påklager vedr. påbud omkring buebaner 
 
Forslag 23 blev vedtaget 
 
 
Forslag 24 
Forslagsstiller SBSU 

Der skal være medalje, såfremt der er to skytter stillet op i juniorklassen.  
 
Forslag 24 blev vedtaget 
 
 
Efter gennemgang af alle lovforslag gik man herefter tilbage til punkt 5.2 – gennemgang af budget 
2006 og 2007– Og under henvisning til resultatet af afstemningen - uden unioner. 
 
Fortsat - 5 – Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
5.2 Budgetforslag 2006 og 2007 

SJ redegjorde herefter for budgettet – uden unioner – og oplyste at budgettet for 2006 nu 
skal endeligt vedtages – mens budgettet for 2007 blot skal godkendes nu – og endeligt 
vedtages til næste år. 
Forbundskontingentet vil for 2006 udgøre 10 kr. pr. måned pr. medlem talt fra d. 1.7. 

 
Budgettet for 2006 blev herefter formelt godkendt – mens rammebudgettet for 2007 blev godkendt 
med det forbehold, at der kommer et særligt punkt på dagsordenen, der hedder fastlæggelse af 
kontingent. 



Ad. 7 - Fastlagte Danmarksmesterskaber og evt. internationale turneringer
RL redegjorde for de allerede fastlagte mesterskaber og gjorde opmærksom på. at vi
mangler arrangører for DM inde Senior 2007 og DM ude Ungdom 2007.
Silkeborg bød herefter ind på DM inde Senior - og RL bad dem gøre det skriftligt ved mail.

Ad. 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Forbundets næstformand - Erik Hjortebjerg valgt for 2 år
Eliteidrætsudvalgets formand - Sanne Rahbek valgt for 2 år
Breddeidrætsudvalgets formand - Morten Holm-Nielsen valgt for 1 år
Et bestyrelsesmedlem Sjælland - Klaus Lykkebæk. Nykøbing F valgt for 2 år
Et bestyrelsesmedlem Fyn - Margaret Bang. Lavia Odense valgt for 1 år
_.0.. ..0.0._. _. o.Et bestyrelsesmedlem Jylland - Bjarne Strandby, Silkeborg valgt for 1 år
1. suppleant - Torben Olsen valgt for 1 år
2. suppleant - Vakant

Ad. 9 - Valg af nedsatte udvalg:
Breddeidrætsudvalgets formand - Morten Holm-Nielsen valgt for et år
3 medlemmer af Breddeidrætsudvalget -
Jørgen Graff Nielsen var valgt af forbundsmødet og ikke på valg - han fortsætter derfor 1 år.
Derudover blev Finn Larsen, Middelfart og Kasper Pedersen, Aalborg valgt for 2 år
1 medlem af Eliteidrætsudvalget - Michael Søemod blev valgt for 2 år
1 medlem af Eliteidrætsudvalget - Majbritt Degn blev valgt for 1 år
2 medlemmer af lovudvalget godkendes/vælges -
Carsten Schultz-Nielsen og Else Bomhalt blev begge valgt for 2 år
2 medlemmer af Dommerudvalget -
Otto Zebitz fra Vest: og Jan Petersen fra øst blev begge valgt for 2 år
Formand for amatør- og ordens udvalget - Peter Rygaard blev valgt for 3 år
2. suppleant til amatør- og ordens udvalget - Henrik Larsen blev valgt for 2 år

Ad. 10 - Valg af revisor:
1. Intern revisor - Else Bomholt blev valgt for 2 år
1. revisorsuppleant - Vakant
2. revisorsuppleant - Vakant.

Ad. 11. - Fastsættelse af:
1. Tilmeldingsafgift for FlT A-runden - Intet at bemærke
2. Næste Forbundsmøde - Søndag d. 13. maj 2007 kl. 10 i Idrættens Hus, Brøndby

Ad. 12 - Eventuelt
Flemming Rygaard (FR), Randers opfordrede til at det ville blive gjort muligt at indsende
resultatformidlingen elektronisk - således at den hurtigere kunne blive opdateret, hvortil RL
svarede, at det er noget vi arbejder på.
David Hauge (DH) forespurgte til om Broager ikke har en forpligtelse i forbindelse med
formidling af resultaterne for vinterturneringen, hvortil Jane Gottlieb (JG) fra Broager
svarede, at de godt er klar over, det har stået skidt til med resultatformidlingen i år, og at de
arbejder på at gøre det bedre. Den manglende information skyldes, at den person der
forestår det i klubben har haft sin pc'er virusinficeret.

RL sluttede af med at takke WR for sin gode og kompetente måde at have ledet mødet på og
overrakte ham en vingave. Han takkede herefter de fremmødte for et godt møde med nogle gode
debatter - føler der nu er et godt grundlag at arbejde videre på - og ønskede alle en god tur hjem.
Forbundsmødet sluttede med et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund.

Dato: lY Ib - 010'0&1
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Willy Rasmussen, dirigent
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