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Forbundsmøde d. 29. marts 2009 
 

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 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2008 til godkendelse 

5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og 

næstkommende års budget til godkendelse 
   
 6. Behandling af indkomne forslag 
 
 7. Valg til forbundets bestyrelse: 
  Forbundets formand 
  Forbundets økonomiansvarlige 
  Breddeidrætsudvalgets formand 
  Bestyrelsesmedlem Fyn  
  Bestyrelsesmedlem Jylland 
  1. Suppleant 
  2. Suppleant 
  
 8. Valg af nedsatte udvalg: 
  1 medlem af Breddeidrætsudvalget 

Lovudvalgets formand 
Dommerudvalgets formand 
1 medlem af amatør- og ordensudvalget 
1. suppleant til amatør- og ordensudvalget 
1 medlem af Eliteidrætsudvalget 

 
 9. Valg af interne revisorer 

 Intern revisor 2 
 1. revisorsuppleant 
 2. revisorsuppleant 

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

11. Eventuelt 
  



Mødet startede kl. 10.  
Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede mødet og bød velkommen. 
 
Ad. 1  Valg af dirigent og mødesekretær 

Søren Gøtzsche (SG), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent – og Helle Jakobsen, 
DBSF, blev valgt til mødesekretær. SG konstaterede, at mødet var indkaldt og dagsorden udsendt 
rettidigt. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
Ad. 2  Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
 Jakob Ruud Poulsen (Aalborg), Mette Klingenberg (TIK) og Peder Gammelmark (Køge) blev valgt. 
 
Ad. 3. Optagelse af nye foreninger 
 Ingen nye foreninger 
 
Ad 4. Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét. 

Rolf Lind (RL) indledte beretningen med at præsentere bestyrelsen, ansatte, redaktør, den nye 
Team Danmark konsulent, sponsorer – Danage, Baldurs Archery og Viasat – samt 
udvalgsmedlemmer.  

  
RL fremviste medlemsstatus for 2009, der viser at vi pt. er 2.136 medlemmer – hvilket er en 
fremgang på 2,59% fra 2008 – men også en fremgang i forhold til 2007. 

  
RL gennemgik og redegjorde herefter for den nye træningsstruktur i forbundet, der tidligere har 
været omtalt i oplægget til udvikling samt i den skriftlige beretning. Kort fortalt er træningsstrukturen 
og skytternes vej gennem systemet blevet bygget op på en ny måde – et nyt ”hus”. Ideen udsprang 
af en forespørgsel fra en del compound skytter, der gerne ville have en mere intensiv og 
velunderbygget træning, som recurvegruppen havde haft.   

 
Denne nye struktur leder videre til en anden vigtig ting, der vil ske i forbundet – nemlig aldersrelateret 
træning, et koncept Team Danmark har udviklet, og som de meget gerne vil have, at de forbund, de 
støtter, tager op i deres træningsmetoder. Dvs. skytterne skal kunne tilbydes en træning, der 
relaterer til deres ”fysiske” alder – men det kan også være efter, hvor mange år de har trænet. Der 
skal i den anledning udfærdiges et nyt træningskoncept – en ny træneruddannelse. Et aldersrelateret 
træningskoncept skal beskrive træningen for forskellige alderstrin – op gennem puberteten og til 
skytten bliver voksen – både den teoretiske og den praktiske del. Der vil blive udfærdiget en ny 
skriftlig træningsmanual, men vi håber også på, at kunne få fremstillet en DVD med 
træningseksempler, der kan inddrages i undervisningen. Vi vil begynde at gøre klar til det i år, 
definere, lave dispositioner og søge penge fra Team Danmark – og derefter skal den person, der 
skal være tovholder på at få skrevet det faglige indhold findes. Vi har p.t. en person i kikkerten, der 
tidligere har trænet vore skytter. Pgl. har endnu ikke sagt endeligt ja til det – men han er et meget 
kvalificeret bud. Vi forventer at dette skal laves i løbet af 2010, og det skal herefter implementeres i 
klubberne, hvilket vi regner med tager 2-3 år, idet det jo er trænerne, der skal læres op i det, så de 
bliver klædt ordentligt på til at tilrettelægge træningen efter den enkelte skyttes fysik. Trin 1 og 2 skal 
indeholde det aldersrelaterede træningskoncept – og så er planen at indføre en trænerlicens for trin 
2, et kvalitetsstempel, som træneren får lov til at beholde, så længe pgl. ajourfører sig gennem 
kurser. Trin 3 vil herefter blive en Kraftcenter træneruddannelse, som vi ser det i dag – med DIF 
kurser og fagligt tillæg oveni. Øverst kommer så en Elitetræner uddannelse, som vil bestå af trin 1-3, 
med træningskurser, som vi så vil forsøge at supplere med et træningsophold i udlandet, for recurve 
skytter vil det typisk blive i Korea og for compound – måske i USA eller andet.  

 
Dommeruddannelsen er allerede blevet fornyet, og vi vil i den anledning indføre en form for 
efteruddannelse ved, at eksisterende dommere får de nye dommeres eksamensopgaver tilsendt, 
som de så skal lave hjemme. Dette skal for de eksisterende dommere ikke betragtes som en 
eksamen, men som et forsøg på at sikre at viden og nye ting kommer ud til alle dommere. 

 
Endeligt vil vi for de skytter, der ikke er på EC og på bruttohold forsøge at få udviklet træningskurser, 
udstyrskurser, kurser i skydeteknik og andre former for kurser – f.eks. kurser i feltbanelægning og i, 
hvordan man gebærder sig på en feltbane. Med sidstnævnte håber vi at kunne øge interessen for 
feltskydning blandt vore skiveskytter. 

  
  



 Vi vil forsøge at opdele vore klubber i 3 kategorier:  
 

• Type 1 - Klubber, der udelukkende bruger bueskydning som rammen om et positivt, socialt 
samvær – og som ikke har nogle ambitioner om at udvikle sig. 

• Type 2 - Klubber, der har ambitioner om at udvikle klubben medlemsmæssigt, kvalitetsmæssigt 
og resultatmæssigt. 

• Type 3 - Klubber, der har lyst og evne til at være blandt de førende klubber – og som fortsat vil 
være det. 

 
Vi skal have tilbud til især type 2 og 3 klubber – herunder brug af vores landstræner team – men 
naturligvis også til type 1 klubber – hvis de henvender sig med et ønske om at videreudvikle sig. 
Bestyrelsen vil i den anledning tage kontakt til alle klubber i Danmark – og tage en snak med dem. 
Spørgeskema vil inden mødet blive fremsendt til klubberne – og ved mødet vil klubberne naturligvis 
selv blive bedt om at definere hvilken klub type, de mener, de hører under, samt en masse andre 
oplysninger - herunder f.eks. hvilke tilbud klubberne godt kunne tænke sig, at forbundet stiller til 
rådighed. Der vil naturligvis også være mulighed for klubberne at tale med bestyrelses-
repræsentanten (BR) om andre ting, de finder vigtige. På baggrund af samtalen vil BR udfærdige en 
rapport, således at bestyrelsen i den sidste ende kan danne et billede af, hvilken vej klubberne 
ønsker vi skal gå. Dette kan bruges i bestyrelsens eget arbejde og i forhold til de tilbud DIF kan 
tilbyde os. RL opfordrede i den anledning klubberne til at overveje, om der, som det på et tidligere 
forbundsmøde blev vedtaget, skal ansættes en breddekonsulent, der kan hjælpe med at følge op på 
de aktiviteter, der sættes i gang – og dermed de merværdier det giver for forbundet – nemlig flere 
aktiviteter, større kvalitet og derigennem flere medlemmer, større socialt netværk og bedre 
fastholdelse af medlemmerne.  
 
Danske Spils omsætning er gået ned, og det har medført, at Danmarks Idræts Forbund skal spare 
mange penge. Der er i den forgangne uge sket det i DIF, at de har nedskåret deres stab med 8 
mand – i alt nedskærer de med 11,5 årsværk – hvilket, jf. ovenstående, kan få indflydelse på 
breddekonsulent ordningen og dens udformning, som den ser ud nu. Derudover har DIF også 
varslet, at forbundene ikke skal forvente forøgelser i bloktilskuddene, ligesom der vil blive større 
egenbetaling for de ydelser DIF tilbyder os. Team Danmark vil også have en større egenfinansiering 
af vore aktiviteter. Alle de yderligere aktiviteter vil derfor medføre, at vi fremover kommer til at betale 
mere for vores sport.  
 
Forbundet har i indeværende år afsat penge til fremme af Feltskydningen herunder indkøbt 3D dyr, 
som klubberne kan låne af forbundet. Feltudvalget vil vende tilbage med nærmere oplysninger 
herom – herunder hvad det vil koste for klubberne. Derudover har Forbundet indkøbt håndterminaler, 
der fungerer sammen med Timer- og point systemet. Vi er pt. i gang med at uddanne nogle i brugen 
af selve softwaren, således at vi efterfølgende kan videreuddanne klubberne i brugen af systemet. 
 
RL kom herefter ind på påklædningen ved Danske Mesterskaber – der ofte kan være meget broget. 
Han opfordrede folk til at tage en debat om det – også hjemme i klubberne: Skal vi stramme op på 
det? Skal vi lade det være? 
 
RL fortalte om det nedsatte Feltudvalg, der er nedsat dels for at få flere stævner og flere deltagere. 
Bestyrelsen har i den anledning truffet en kontroversiel beslutning, nemlig ikke at støtte Arrowhead 
økonomisk i 2009 – men allokerer i stedet pengene over på 3D skydning. Dette sker, idet der i 
øjeblikket er rigtigt mange mennesker, der skyder 3D – og der sker en masse indenfor området – 
FITA er fremme med faste regler og mesterskaber, og DBSF skulle gerne afspejle det, der sker 
blandt medlemmerne. Om end vores skare af Arrowhead skytter er meget dygtige – så er den også 
meget lille, og bestyrelsen har derfor truffet denne beslutning, der ikke er statisk – men vi må se, 
hvad der sker. Såfremt interessen for Arrowhead stiger, og der er flere, der vil skyde det på seriøs 
vis, vil forbundet naturligvis gerne afsætte penge til det igen. DBSF forhindrer ingen i at tage af sted 
til et Arrowhead mesterskab for egen regning – og hvis der er tilstrækkeligt, kvalificerede skytter, der 
ønsker at tage af sted til et mesterskab, stiller Forbundet også holdleder til rådighed. Forbundet vil 
gerne støtte 3D – og derved også få fat i bar- og langbuer – og gøre dem mere synlige. 
 
RL præsenterede derefter det logo, der kan blive FITA’s nye officielle – og som vil blive brugt i 
forbindelse med Archery World Cup 2009, der i år afholdes d. 26. september i Nyhavn i København, 
samme weekend som der er IOC Kongres. RL fremviste et diasshow, der viste opsætningen af 
banerne og tilskuerpladser og opfordrede i den anledning alle til at komme – og såfremt nogle skulle 
være interesserede i at hjælpe som frivillig – herunder være vært for skytterne under opholdet, så 
bedes de kontakte Sanne Rahbek. 
 



RL afsluttede sin beretning med at takke alle for det arbejde, de har lagt i forbundet i det forgangne 
år – og ønskede alle et godt Forbundsmøde. 
 
SG spurgte herefter til bemærkninger og kommentarer til beretningen. 
 
Der var efterfølgende en livlig debat omkring påklædningen ved DM, og der var udbredt enighed om, 
at tøjet skal signalere, at man er idrætsfolk, og at skytter derfor skal stille op i klubtøj. Man kan i den 
anledning opfordre klubberne til at få noget mere tidssvarende klubtøj.  
- RL rundede debatten af med at foreslå, at der til Forbundsmødet næste år vil være et lovforslag, 
der indeholder et tilrettet tøjregulativ om en klubdragt, som skytterne skal stille op i til DM og andre 
officielle stævner. 
 
Birthe Hansen, Lavia København spurgte til, hvor længe forbundet vil blive ved med at give 
dispensation for afvikling af DM. Hun henviste til, at flere kvindelige senior compoundskytter er 
bange for at miste DIF’s DM medalje, idet det kan være svært skaffe nok kvindelige 
compoundskytter til skydningen. Hun foreslog derfor, at man lader Oldgirls skyde finaler sammen 
med senior – idet man derved vil få skytter nok til, at der kan skydes om DIF medalje. 
- RL svarede til spørgsmålet om dispensation, at vi naturligvis i videst muligt omfang bør følge 
lovkomplekset, men at vi også skal være åbne overfor ønsker fra skytterne – og de dispensationer, 
der hidtil har været givet, har udelukkende været givet på opfordring fra skytterne – og at man jo 
desværre ikke altid kan gøre alle tilfredse. 
 
Torben Lindberg, Broby, opfordrede til, at der blev givet tilladelse til, at skytterne kan få lov til at have 
egne sponsorater på tøjet. 
- Klaus Lykkebæk (KL) bemærkede hertil, at det jo er frit for skytterne at have sponsorater på tøjet til 
stævner, så længe de opfylder betingelserne i sponsorkontrakten. Mht. landsholdstøj er det kun de 
officielle sponsorer, der må være herpå, hvilket RL efterfølgende bekræftede. 
 
Torben Olsen, Herning, takkede feltudvalget for det store arbejde, de har lagt i at få flere 
feststævner, og udtrykte efterfølgende sin skuffelse over, at tilskuddet til Arrowhead er fjernet. 
Såfremt der ikke er Arrowhead stævner nok i Danmark – burde skytterne kunne kvalificere sig til EM 
og VM ved deltagelse i internationale stævner. 
- RL svarede hertil, at han er enig med TO i, at nogle af vore skytter har skudt nogle meget flotte 
resultater. Da disse resultater desværre ikke har givet flere medlemmer, større omtale etc. har 
bestyrelsen derfor valgt at se på, hvor mange, der faktisk skyder det. Og det er i den anledning 
tydeligt, at der er flere, der gerne vil skyde 3D. 
- TO bemærkede bl.a., at for ham at se, er Arrowhead en formidabel måde at få sluset skiveskytter 
ud på en feltbane på, idet der er faste afstande, og at det derfor praktisk taget er umuligt for 
skytterne at smide pile væk på en Arrowhead bane. 3D er fremtiden – men han mener, det er synd at 
kassere Arrowhead. 
- KL rundede debatten af med at henvise til RL tidligere bemærkning, om at det jo ikke er en statisk 
beslutning. Der er flere Arrowhead stævner på kalenderen i 2009, og såfremt der kommer flere 
skytter igen – kan beslutningen tages op igen. 
 
Bent Gormsen, Hillerød spurgte til, hvad der blev af det gruppearbejde, der blev lavet ved sidste 
Forbundsmøde – hvorfor resultaterne af det ikke er blevet offentliggjort. 
- RL beklagede meget. Materialet er læst og brugt i bestyrelsens arbejde – men RL havde 
undervurderet, hvor meget arbejde der lå i at få samskrevet materialet, og han har simpelthen ikke 
haft tid til at lave det. 
 
SG konstaterede herefter, at såfremt der ikke var yderligere bemærkninger, og da der ikke havde 
været væsentlige indvendinger mod RL’s beretning, kunne man herefter betragte RL’s beretning 
som værende godkendt. 
 

Ad. 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
 
5.1 Det reviderede regnskab og status for 2008 

Steen Jørgensen (SJ) startede med at rose alle for deres økonomiske ansvarlighed. Han gennemgik 
herefter regnskabet. Alle ønskede aktiviteter er gennemført, og alligevel er vi kommet ud af 2008 
med et underskud på kun 21.000 kr. mod et budgetteret underskud på ca. 570.000 kr. Egenkapitalen 
pr. 31.12.2008 er på 1.558.000  

  
Regnskabet blev herefter godkendt. 



5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
Bestyrelsen har stillet forslag om en kontingentforhøjelse med 25 kr. pr. person pr. år – således at 
det fremover bliver 205 kr. årligt for unge under 19 – og 265 kr. for voksne. 
 
Torben Olsen, Herning mente, at der, såfremt der tages højde for omkostningsforøgelser etc. 
næsten er tale en nedgang i kontingentet, og opfordrede samtidigt til, at kontingentet fremover bliver 
deleligt med 2 eller 4, således at det bliver lettere for foreningerne at opkræve kontingentet. 
 
Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelsen blev herefter vedtaget. 

 
5.3 Budgetforslag 2009 og 2010 

SJ gennemgik herefter budgettet for 2009. Det er nu blevet delt op på projekter (Compound, recurve 
samt bar- og langbuer), og han oplyste for god ordens skyld, at regnskabsaflæggelsen for 2009 
derfor på visse punkter ikke vil være sammenligneligt med 2008. Vedr. indtægter understregede han, 
at DIF’s tilskud også er aktivitetsbaseret. Alle tiltag i forbundet indberettes til DIF og pointgives derfra 
– og når året er omme, værdisættes de forskellige aktiviteter ud fra den samlede pointgivning. Han 
tilskyndede i den anledning klubberne til at være aktive, så vi kan få vores andel af DIF’s samlede 
budget. 
Budgettet viser et forventet underskud på ca. 500.000 kr. og en egenkapital på ca. 1 mio. kr. 
 
Budgettet for 2009 blev herefter vedtaget. 
 
Vedr. budgettet for 2010 er der ikke de store ændringer. Indtægtsmæssigt håber vi på det samme. 
På udgiftssiden har vi skåret lidt væk. De væsentligste ændringer skyldes 2009’s store udgifter til 3D, 
nemlig 100.000 kr. til 2 mobile systemer, klubberne kan leje af forbundet, at vi i 2009 har brugt 
mange penge på resultatformidlingssystemerne og at der i 2010 er mindre rejseaktivitet (i 2009 har 
der f.eks. været mesterskaber i Korea og USA). Endeligt er der ikke afsat penge til trin 3 træner 
uddannelse i 2010. 
Budgettet for 2010 udviser et underskud på 181.000 – og en forventet egenkapital på ca. 800.000 kr. 
 
Der var herefter en del uddybende spørgsmål og svar, se bl.a. ovenfor. SJ oplyste bl.a. at det jo kun 
er et forhåndsbudget. Omkring november 2009 skal bestyrelsen i samarbejde med de forskellige 
udvalg detailplanlægge 2010. Er der i 2009 gjort erfaringer, der har medført, at der skal kanaliseres 
flere penge over til et givent projekt – så vil det naturligvis ske. 2010 er kun et groft budget, der skal 
forhåndsgodkendes. Det reviderede budget for 2010 skal godkendes på forbundsmødet i 2010. 
 
Forhåndsbudgettet for 2010 blev herefter godkendt. 

   
Ad. 6 Behandling af indkomne forslag 

Forslag nr. 1 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne: Nyt 3D regelsæt 
Begrundelse: 
FITA har i 2007 indført et nyt 3D regelsæt. Lovudvalget har tilpasset dette regelsæt til danske 
forhold, således at det er muligt for alle normale danske buetyper at deltage i 3D skydning (FITA 
tillader kun compound, Barbue, instinktiv og langbue). Den tekniske afvikling af skydningen er i 
overensstemmelse med FITA reglerne. 
 
Forslaget blev vedtaget – med det forbehold at eventuelle konsekvensrettelser indsættes senere, 
samt at dommerne løser problemer omkring specifikke bemærkninger. Forslaget træder omgående i 
kraft. 
 
Forslag nr. 2 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: Danmarksmesterskaber i 3D 
Begrundelse: 
Det vil være en naturlig konsekvens af forbundets bestræbelser på at fremme udbredelsen af 
feltskydningen i Danmark, at der indføres et DM i 3D på lige fod med DM og 
forbundsmesterskaberne i Arrowhead og Skovrunden. 
 
Forslaget blev vedtaget med det forbehold, at det indtil videre kaldes et Forbundsmesterskab og at 
sætningen ”og FITA’s skyderegler” i 10.x.2.1 udgår. Forslaget træder omgående i kraft. Der gives 
samtidigt dispensation til, at mesterskabet i 2009 kan afholdes i august. Bestyrelsen vil arbejde på 
snarest muligt at få FBM godkendt som et DIF Danmarksmesterskab. 



Forslag nr. 3 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: Tilskud Danmarksmesterskaber i 3D 
Begrundelse: 
Der bør være de samme regler for tilskud til DM/FM i feltskydning og DM i 3D. 
 
Forslaget trækkes – under forudsætning af, at bestyrelsen tilkendegiver, at der ydes tilskud efter de 
normale tilskudsregler for DM Arrowhead og Skovrunden, hvilket bestyrelsen gjorde. 
 
Mødet blev suspenderet for frokost – og genoptaget igen kl. 13.30 
 
RL indledte mødet med at uddele DBSF og Danage of Scandinavias Ungdomspokal samt en check 
på 5.000 kr. til Mads Juul Krogshede for hans Verdensmesterskab. 
 
DBSF’s Jubilæumspokal gik til Camilla Søemod for hendes resultater i 2008. I Camillas fravær blev 
pokalen overrakt til Michael Søemod, Gladsaxe Bsk. 
 
Jonna Pedersen, der efter 13 år som redaktør for Bueskydning har valgt at sige stop, fik en sølvnål 
som tak for det store arbejde hun har lagt i forbundet. 
 
Peter Rygaard, der efter mange år som formand for Amatør og Ordensudvalget har valgt at trække 
sig i år, fik en bronzenål for hans store arbejde gennem årene. 
 
Man overgik herefter til den normale dagsorden 
 
Forslag nr. 4 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: National buejæger/langbue til DM i felt 
Begrundelse: 
I de sidste mange år har Langbue og National Buejæger (DBSF) deltaget på dispensation i DM og 
forbundsmesterskaber i feltskydning. Deltagelsen har været en stor succes med mange deltagere 
fra de 2 divisioner, så det må snart være på tide med en vedtægts-ændring som officielt tillader de 2 
divisioner at deltage. 
 
Forslaget blev vedtaget – og træder omgående i kraft. 
 
Forslag nr. 5 
Forslagsstiller: Holstebro Bueskytteforening – Jens Hansen 
Emne: Old boys/girls – 40 cm ansigt til DM 
Begrundelse: 
Jeg vil her gerne foreslå at der ved indendørs DM gives mulighed for at oldboys og oldgirls kan 
skyde på fuld 40 cm ansigt. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag nr. 6 
Forslagsstiller: TIK bueskydning, Karsten Weikop 
Emne: rekorder 
Formål: 
Forenkling af rekorder som samtidig afspejler de rekorder som indrapporteres. 
Begrundelse: 
Der findes en del rekorder, som er 2 eller 3 gange en normal skydning. Det er dog sjældent at der 
indrapporteres på disse, også selvom det har været en rapport, da ingen checker disse rekorder. 
Dermed afspejler disse rekorder ikke det bedst skudte resultat. Endelig kan man sige at såfremt der 
er 7 eller færre deltagere i en finaleskydning, vil der ikke være et resultat fra den eller de bedste 
skytter, da de sidder bye og dermed ikke skyder kvartfinale. 
 
Bestyrelsen indstiller til, at forslaget forkastes, under henvisning til filosofien om, at vi retter os til 
FITA’s regler og rekorder. Og når FITA har disse rekorder bør vi beholde dem. 
 
Forslaget blev herefter forkastet. 
 



Forslag nr. 7 
Forslagsstiller: Sønderborg Bskl. – Hans Lassen / Køge Bskl. – Heinrich Winter 
Emne: Sammensatte hold 
Forslag 7A: 
2.9.6 Sammensatte hold 
Stævnearrangøren kan ved et stævne med holdskydning vælge at lave sammensatte hold af skytter 
som ikke indgår på et klubhold. Holdene sammensættes ved lodtrækning af stævnearrangøren 
mellem de skytter, der ikke indgår på klubhold. Sammensatte hold kan ikke vinde mesterskaber eller 
sætte rekorder. 
Forslag 7B: 
2.9.6 Sammensatte hold 
Klubber indenfor en region (§ 1.5.1) kan stille sammensatte hold, dannet med skytter fra flere 
klubber i regionen. Sammensatte hold kan sætte rekorder og vinde mesterskaber på lige fod med 
rene klub hold. 
 
Forslaget faldt – med den bemærkning, at bestyrelsen arbejder på et lovforslag om, at der fremover 
må stille flere hold op i finaleskydningen. 
 
Forslag nr. 8 
Forslagsstiller: Dommerudvalget 
Emne: Uddannelse af dommere 
Begrundelse: 
I forlængelse af debatten om dommeres alder, så har dommerudvalget ønsket at sikre, at 
de dommere, der uddannes har en vis funktionstid efter uddannelsen. 
 
Forslaget faldt – med den bemærkning, at der henstilles til bestyrelsen, at dommerkvaliteten sikres 
gennem løbende prøver. 
 
Forslag nr. 9 
Forslagsstiller: Lovudvalget 
Emne: Sigte – National buejæger 
Begrundelse: 
På forbundsmødet 2008, blev der fremsat forslag om at national buejæger måtte have justerbart 
sigte – forslaget faldt, da det var kombineret med et forslag om ændret trækvægt på buen. 
Lovudvalget finder det stadig relevant at tillade justerbart sigte for National Buejæger, da det 
øjensynligt skyldes en fejl hos Skov og Naturstyrelsen at de relevante regler ikke er rettet i 
forbindelse med lovændringen. 
 
Forslaget blev godkendt – og træder omgående i kraft. 

  
Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
 Bestyrelsen: 
 Forbundets formand:  Bestyrelsen indstiller Rolf Lind. Valgt for 2 år 
 Økonomiansvarlige: Bestyrelsen indstiller Steen Jørgensen. Valgt for 2 år 
 Breddeudvalgsformand: Finn Larsen har af arbejdsmæssige årsager valgt at trække sig. RL 

 takkede FL for hans store arbejde i bestyrelsen gennem årene. 
 Bestyrelsen indstiller i stedet David Hauge. Da ingen andre fra salen 
 ønskede at stille op, blev David Hauge valgt for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem Fyn: Da David Hauge blev valgt som Breddeudvalgsformand, indstiller 
   bestyrelsen Lillian Gammelmark, Køge til den ledige plads. Da ingen 
   andre fra salen ønskede at stille op, blev Lillian Gammelmark valgt 
   for 2 år. 
 Bestyrelsesmedlem Jylland: Bestyrelsen indstiller Bjarne Strandby. Valgt for 2 år. 
 Eliteudvalgsformand: Klaus Lykkebæk trådte til udenfor tid. Valgt for 1 år 
 1. Suppleant:  Bestyrelsen indstiller Kasper H. Christensen. Valgt for 1 år 
 2. Suppleant: Vakant. Ingen kandidater opstillet  
 






