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Forbundsmøde 15. april 2012 
 
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 2011 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 næstformand 
  Eliteidrætsudvalgets formand 
  Bestyrelsesmedlem Sjælland  
  1. Suppleant 
  2. Suppleant 
  
 8. Valg af nedsatte udvalg: 
  2 medlemmer af Breddeidrætsudvalget 

1 medlem af Eliteidrætsudvalget (2år) 
2 medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges 
2 medlemmer af dommerudvalget – Øst og vest 
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3år) 
2. suppleant til amatør- og ordensudvalget (2år) 

 
 9. Valg af interne revisorer 

  Intern revisor 1 
 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 

Torben Olsen (Herning), Peter Rygaard (Nordkysten) og Søren Ipsen (Køge) blev valgt. Der 
var 95 stemmer ud af 146 mulige til stede. 

 
Ad. 3. Optagelse af nye foreninger 

Ingen nye foreninger i 2011. 
 
Ad 4. Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét – og der henvises i øvrigt til de 

skriftlige beretninger 
 RL indledte sin beretning med at præsentere ansatte, TD konsulent og udvalgsmedlemmer. 

Han redegjorde herefter for medlemsstatus, da resten af den mundtlige beretning vil tage 
udgangspunkt i denne. Vi har på landsbasis haft en nedgang i år på 2,6 % - og hvis man ser 
på udviklingen fra 2005-2012 er der en medlemsnedgang på 14,86 % - svarende til 334 
personer. For klubberne betyder det en nedgang i det samlede kontingent på ca. 200.000 kr. 
og for forbundet en nedgang på 130.000 i forbundskontingent. 
 

Der er nye tider på vej indenfor idrætten, der bl.a. viser sig ved: 
 

Større fokus fra DIF (også på de mindre forbund) 
•  En politisk udredning af Idræts Danmark er på vej 
•  DIF ønsker at være ”hovedleverandør” af idræt i Danmark 
•  DIF ønsker fokus på kvalitet 
•  DIF ønsker fokus på medlemstal 
•  Uddeling af støtte til mindre forbund efter nyt koncept  

 

 Nyt støttekoncept fra Team Danmark: 
•  Støtten koncentreres på færre 
•  Større krav til forbundets elite-organisation 
•  Større krav til kvalitet i forbundet (faciliteter, træning m.v.) 
•  Større krav til disciplin-analyse og internationalt perspektiv 
•  Større krav til medfinansiering (50 – 50) 
•  To til fire årige kontrakter med TD 

 

Det er derfor nødvendigt for DBSF at redefinere vore mål og ønsker. En ting, der bør være i 
fokus de næste 4 år frem til det næste OL er KVALITET, nemlig  
 

• i klubberne og deres faciliteter 
• i materiel 
• i introduktionen 
• i træningstilbud 
• i socialt samvær 
• i ungdomsarbejdet 
• i elitearbejdet 

 

Herudover bør der ske en række moderniseringer i forbundet: 
 

Indpakningen: 
 

• Skal forbundet hedde Dansk Bueskytteforbund, DBSF 
• Skal bestyrelsen sammensættes som nu 
• Skal udvalg vælges som nu 
• Skal vi holde forbundsmøde hvert år 



RL foreslog,  
 

• at forbundet kan ændre navn til bueskydning danmark, samt ændre logo, så vi får et 
logo som WA’s – således at der er en rød tråd gennem hele organisationen 

• at bestyrelsen ændrer sammensætning, så der kommer flere unge ind i bestyrelsen. To 
medlemmer bør være under 30 år ved valget. Enten ved en udvidelse – eller ved 
nedlæggelse af regionsrepræsentanter 

• at der kun vælges en udvalgsformand, og udvalgsmedlemmer - i stedet for at vælges 
fast ind i et udvalg - i stedet af udvalgsformanden bliver udpeget til ad hoc opgaver 

• og så stillede RL spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at holde Forbundsmøde 
hvert år. Bør man i stedet ikke overveje at afholde det hvert 2. år – og i stedet over 2 
dage – med dertil hørende work shops? Hvis det sker, vil bestyrelsesmedlemmer 
fremover skulle vælges for 4 år af gangen. 

 
 Derudover er der behov for HANDLINGER i forbundet, bl.a. : 

 
• ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) 
• Træneruddannelse 
• Handicapsystem til stævner 
• Bueskydning for handicappede 
• Nye spændende træningsformer 
• Introduktion til klubben 
• Medlemsaktiviteter 
• Og meget mere 

 
Forbundet har erfaringer med, at eftersom alle jo arbejder frivilligt, kan der være problemer 
med at få tanker omsat til handling, og at der aktivt sker forbedringer, når der bliver ansat 
personale til at udføre disse ting. RL vil derfor opfordre til, at DBSF ansætter en 
udviklingskonsulent, der med faglig støtte fra DIF, kan føre disse tanker ud i livet. DIF er 
positivt indstillet overfor det. 
 
RL afsluttede sin beretning med at takke de 3 klubber, der afholdt NUM i 2011 – et 
arrangement, der er kommet megen positiv respons på. Herefter oplyste han, at der pt. er ca. 
300 deltagere tilmeldt EM i Nykøbing F – og endeligt takkede han bestyrelsen for godt 
samarbejde i 2011. 
 
SG udbad sig herefter bemærkninger og kommentarer fra forsamlingen. 
 
Torben Johannessen (TJ), Broby bemærkede, at visionerne ser meget fine ud – og 
opfordrede til, at skytterepræsentanter også inviteres til bestyrelsesmøder – og foreslog, at 
det indføres i lovkomplekset. Han tilkendegav samtidigt sin støtte til det nye logo. Endeligt 
oplyste han, at såfremt vi håber på at få buejægerne ind i forbundet, for at øge antallet af 
medlemmer, så skal der nok laves særlige regler for dem, f.eks. ift. pilespidser. Han spurgte 
også til, hvem DBSF regner med skal ansættes som udviklingskonsulent. 
 
RL svarede i.f.t. skytterepræsentanters deltagelse i bestyrelsesmøder, at bestyrelsen bør 
sammensættes af folk, der vil bueskydnings bedste – og ikke af deciderede buetype 
repræsentanter. Men at alle jo kan inviteres. 
 
RL oplyste, at, set i lyset af, at elitearbejdet efter OL vil blive droslet ned i ca. 1½ år, vil der 
ikke være økonomi til at have en fuldtids sportschef. For at få økonomien til at hænge 
sammen, arbejdes der derfor med et koncept omkring ansættelse af Allan Grønkjær (AG), pt. 
Sportschef, som ½ udviklingskonsulent og ½ sportschef. Medio 2013 vil han derefter gå 
tilbage til fuld tid som sportschef, og der vil så blive ansat en ny udviklingskonsulent. Fra 
begge ½ tids stillinger tages der ca. 2 dage om måneden til at lave blad, som også hører 
under Allan. 
 
 



Der var herefter en debat omkring, hvordan WA’s regler omkring bl.a. 3D skydning (for 
bueskytter uden sigte) kommer til at ramme hårdt i.f.t. danske stævner, idet nogle klubber 
har mistet en del medlemmer på de nye regler omkring f.eks. 1 pils skydning. 
 
RL m.fl. henviste til, at der jo intet er til hinder for, at stævne arrangører kan arrangere 
alternative stævner, hvor der f.eks. skydes med 2 pile. De skal blot påføre det deres 
invitation. Et stævne kan være for begge typer – man skal blot kunne skelne mellem, hvilke 
skytter, der skyder med 1 pil og hvilke, der skyder med 2. Det skal naturligvis også fremgå af 
resultatlisten. Mange af WA’s regler er af eksperimenterende art, bl.a. i et forsøg på at finde 
et format, hvor compound kan komme med til OL. Vi følger disse, for at vore skytter kan have 
mulighed for at deltage i internationale stævner, men det skal naturligvis være muligt at 
differentiere mellem regler for elite og bredde skytter – herunder vores helt unge skytter 
(sidstnævnte gør vi jo allerede). 

  
Der var herefter en debat omkring ATK, hvor flere tilkendegav, at der skal være plads til den 
individuelle skytte i konceptet. 
 
RL oplyste hertil, at ATK er ment som et værktøj. Det er ikke en færdig løsning, men en palet 
af organiseret viden, der er udfærdiget af bl.a. eliteskytter, Team Danmark og materiale fra 
Kim’s bog – Basic Skills. Det kan bruges individuelt, og der vil være materiale for alle 3 
buetyper.  
 
I forbindelse med tale omkring det nye trænermateriale, der bl.a. bliver udfærdiget af Søren 
Ipsen (SI), Køge, som er en kombination af det gamle trin 1-3 materiale, Kim’s bog og input 
fra eliteskytter, efterlyste SI tilbagemeldinger fra elite compound skytterne, hvis de er uenige 
med nogle ting i Basic Skills, som ikke fungerer for compoundskytter.  
 
Bo Frydkær (BF), Sorø sagde, at ATK materialet kan være et supplement til trænerne, da det 
kan bruges meget bredt. Han oplyste endvidere, at de i Sorø arbejder meget individuelt med 
skytterne, og på baggrund af deres flotte resultater blandt non-sight archers, som de har fået 
dækket i lokalaviserne, har oplevet en stor medlemstilgang, især blandt ungdommen. Han 
oplyste endvidere, at de i flere år har haft et samarbejde med en institution med psykisk 
handicappede. Han har i den anledning talt med Dansk Handicap Forbund, der ikke har 
noget særligt omkring bueskydning for handicappede, så der ligger helt klart et potentiale for 
os der, som vi kan udnytte, hvis vi kan få ressourcer til det. 
 
TJ opfordrede eliteudvalget til at udfærdige en liste over de eliteskytter, der, evt. mod en 
mindre betaling, vil stille deres viden til rådighed for klubberne, f.eks. til udfærdigelse af 
træningsprogrammer m.m.  
 
Jeanette Riis (JR), Sønderborg tilkendegav, at hun synes godt om den røde tråd og 
modernisering af forbundet. Hun opfordrede endvidere til, at man udnytter den viden, der 
ligger rundt omkring i klubberne. Det kan en udviklingskonsulent være med til at samle. 
Derudover tilkendegav hun, at hun ikke synes, at unge skal have en plads i bestyrelsen – 
men at det skal være attraktivt for dem at søge ind i den. 
 
Poul Heinsen (PH), København oplyste, at de i København er trængte i forhold til økonomi, 
idet kommunen er begyndt at privatisere banerne, så klubberne skal betale for deres 
timeforbrug. De føler ikke, at de får så meget ud af deres kontingent til forbundet, men at 
ansættelsen af en udviklingskonsulent klinger godt i deres ører. Til de øvrige punkter i RL’s 
beretning sagde han, at han ikke mener, at forbundets nye ”indpakning” (logo/navn) vil have 
en betydning ude i klubberne, at bestyrelse og udvalg skal arbejde med politikker, så ad hoc 
udvalg vil være en god ide – og endeligt oplyste han, at han forventer meget af ATK. 
 
Bent Gormsen (BG), Hillerød efterlyste konklusioner fra de workshops, der blev lavet på 
forbundsmøde for år siden, og derudover tilkendegav han sin opbakning til ad hoc udvalg. 
 



Der var herefter en debat omkring, hvad en udviklingskonsulent vil kunne bidrage med, 
hvortil RL m.fl. konkluderede, at det bl.a. vil være til at samle tråde, information, følge op på 
konklusioner fra workshops, kontakt til kommuner for klubberne, formidle viden og få tingene 
til at ske.  
 
Lars Westermann (LW), Midtfyn mente, at der i visionen lægges op til forandringsvillighed. 
Hvis Forbundsmødet fremover skal afholdes hvert 2. år og bestyrelsesmedlemmer derfor 
skal vælges for 4 år af gangen, hvad sker der så med den? Derudover mente han, at 
bestyrelsesmedlemmer skal vælges på baggrund af kompetencer og ikke alder/køn. 
 
RL svarede hertil, at han stadig mener, at det vil være bedre at afholde forbundsmøderne 
hvert 2. år – men i.f.t. bestyrelsessammensætningen, så er han ikke sikker på, at det er den 
korrekte løsning, det var blot et forslag. 
 
Søren Gøtzsche takkede herefter RL for en meget fyldig og visionær beretning – som han 
mente at kunne fornemme generel opbakning til, og han betragtede herefter beretningen som 
værende godkendt. 

 
Dagsordenen blev herefter suspenderet for uddeling af hædersbevisninger. 
 
DBSF’s og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal gik til Maja Jager for hendes store 
fremgang og præstationer i 2011. Da Maja ikke var til stede, oplyste RL, at han vil overdrage 
præmien til hende ved et kommende stævne. 
 
DBSF’s Jubilæumspokal gik til Senior Compound holdet ved Martin Damsbo, Patrick 
Laursen og Torben Johannessen, for deres VM sølv medalje samt de flotte resultater, de har 
opnået i 2011. Torben Johannessen takkede på holdets vegne for anerkendelsen. 
 
Da Lillian Gammelmark har valgt at trække sig fra bestyrelsen i år, fik hun 2 flasker vin for sit 
arbejde i bestyrelsen gennem årene. 
 
RL afsluttede med at oplæse et brev fra Dennis Bager, Arcus, hvori han indstillede tidligere 
landstræner Henrik Toft, Aalborg Bskl. til en hædersbevisning for hans store arbejde som 
landstræner samt den betydning, han har og har haft for dansk bueskydning gennem tiderne. 
RL afsluttede oplæsningen med at tilkendegive, at bestyrelsen står 100 % bag indstillingen, 
hvorefter Henrik Toft blev tildelt en sølvnål. Der var efterfølgende en lang applaus fra 
forsamlingen til Henrik. 

 
Der var herefter frokost til kl. 13. 

 
Ad. 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 
 
5.1 Det reviderede regnskab og status for 2011 

Steen Jørgensen (SJ) indledte sin forelæggelse med at oplyse, at regnskabet nu er 
underskrevet af alle i bestyrelsen. 
 
Regnskabet udviser et underskud på kr. 119.000 mod forventet underskud på 318.000 – og 
SJ redegjorde herefter for de større udsving i forbrug i forhold til budgettet. Egenkapitalen er 
ved årets afslutning på 1.033.000 kr. 
 
Torben Olsen, Herning (TO) spurgte til, hvor de tidligere indkøbte 3D dyr nu er henne, da de 
har forsøgt at leje dem til jeres stævne i Momhøj.  
 
SJ svarede hertil, at eftersom dyrene kun har været udlejet i alt 1 gang i alle årene, og 
DBSF’s feltbaner stod til at skulle have udskiftet flere af deres dyr i år, har bestyrelsen 
besluttet, at dyrene kan bruges der. Nr. Snede har aftaget alle dyrene, men dyrene på 
Sjælland ligger fortsat i Køge, hvorfra de indtil videre kan lejes. Der vil komme en artikel om 
det i det kommende nr. af Bueskydning, ligesom interesserede klubber bedes henvende sig 
til Køge vedr. leje indtil andet er endeligt afgjort vedr. dyrene der. 
 



TO og Michael Sigil (MS) Præstø udtrykte herefter kritik over forbundets håndtering af sagen. 
 
Der var ingen øvrige spørgsmål til regnskabet, og det blev herefter godkendt 
 
I forbindelse med de næste punkter var der en masse dialog, hvoraf det fremgik, at det var 
nødvendigt, at budgettet for 2013-2016 blev gennemgået INDEN, der blev taget endelig 
stilling til kontingentforhøjelserne, hvorfor dagsordenen blev suspenderet i forhold hertil. 
 
SJ gennemgik herefter budgettet for 2012, og RL gennemgik efterfølgende budgettet for 
2013-2016, der er baseret på ansættelse af en udviklingskonsulent. RL afsluttede sin 
gennemgang med at oplyse, at erfaringer fra andre forbund siger, at det er lykkedes at få det 
til at fungere, men at det kræver en satsning herpå. De bebudede kontingentforhøjelser 
kræves for at kunne få et forbund i udvikling og balance. 
 
Der var herefter en del spørgsmål fra salen, bl.a. til udgifterne til ATK og betegnelsen EC, 
som RL redegjorde for. Det afsatte beløb til ATK skal bl.a. bruges til lønninger, materiel og 
publicering af materialet, og det bør bemærkes, at TD betaler halvdelen. Tilskuddet til ATK 
fra TD er overført fra 2011 til 2012. Omkring EC kan det oplyses, at begrebet EC omfatter 
hele konceptet omkring Eliteafdelingen, dvs. de mennesker der omgiver elitedelen og de 
personer, der er støttet af dem. Mht. Aalborg er DBSF’s udgift hertil som til Kraftcentret i 
Køge. 
 
TJ efterlyste en garanti på, at AG vil vende tilbage fuld tid som sportschef, hvortil RL 
svarede, at hvis alt går som forventet, så er AG tilbage i 2014, men at han ikke kan udstede 
garantier. 
 
Der var herefter en livlig debat om den økonomiske fordeling mellem bredde og elite, ligesom 
mange udtrykte mening om, at der er en ulige økonomisk fordeling mellem bar- og langbuer 
i.f.t. recurve og compound. 
 
KLY oplyste hertil, at i.f.t. internationale stævner, så er der pt. kun 1 mesterskab for disse pr. 
år – nemlig hhv. EM og VM for 3D – og i forhold til eventuelle lønninger til samlinger, så er 
det bare at søge breddeudvalget om det. Der er afsat penge i budgettet til omkostninger til 
bar- og langbuer. 
 
Dan Hansen (DH), Nykøbing F, m.fl. oplyste, at de læste budgettet som, at der fremadrettet 
netop ér tale om en styrkelse af bredden, bl.a. set i forhold til ansættelsen af en 
udviklingskonsulent.  
 
RL oplyste, at han ikke er interesseret i en polarisering mellem bredde/elite – og diverse 
buetyper! Der er kommet en væsentligt højere kvalitet i forbundet end der har været tidligere. 
Budgetter bliver stille og roligt skruet i vejret – og den udvikling vil fortsætte, så vi kan have et 
forbund i udvikling og balance. 
 
BF, Sorø udtalte, at såfremt kontingentforhøjelsen går til udviklingskonsulenten, så kan det 
forsvares. 
 
Dirigent SG tog herefter sin DIF kasket på og udtalte, at alle erfaringer siger, det vil være en 
styrkelse af breddeområdet at ansætte en udviklingskonsulent. 
 
Margaret Bang (MB), Lavia Odense oplyste, at de som klub har søgt breddeudvalget om 
tilskud til flere aktiviteter, og altid har fået pengene. Hun opfordrede i den sammenhæng 
klubberne til at være mere opsøgende. 
 
TJ foreslog, at der bliver udfærdiget en ansøgningsblanket til breddeudvalget, der vil ligge til 
download på DBSF’s hjemmeside. 
 



Erik Laursen (EL), Silkeborg henstillede til de klubber, der mener, at for stor en del af deres 
klubindtægter går til forbundet, at overveje, om deres klubkontingent måske er for lavt? 
 
Torben Olsen (TO), Herning oplyste, at han kan fornemme et oprør i klubberne og udtrykte 
ønske om, at klubberne i stedet venter og tror på, at bestyrelsen arbejder for en styrkelse af 
bredden, og at dette kan have en afsmittende effekt på felt og bar- og langbuerne. Han 
opfordrede i den anledning klubberne til at give forbundet ro til at komme videre med 
arbejdet. 
 
Michael Sigil (MS), Præstø forespurgte til det økonomisk ansvarlige i at nedskrive en 
egenkapital med ½ million over en årrække. 
 
RL svarede hertil, at bestyrelsen naturligvis altid vil være opmærksom på økonomien, og at 
vi skal have en reservekapital stående – men at det aldrig har været meningen, at forbundet 
skal fungere som en sparebøsse. Pengene skal ud og virke i klubberne. 
 
SJ supplerede og oplyste, at økonomien altid vil blive kørt med hård hånd, og at en ansvarlig 
bestyrelse aldrig vil lade et forbund køre i sænk. 

 
Kontingentet blev herefter sat til afstemning  
 
5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 

Der var 13 stemmer imod, 8 undlod at stemme og 74 stemte for.  
 - Kontingent for 2012 blev således vedtaget til Ungdom 325 kr. og Voksne 450 kr. årligt. 
   
5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og 
 næstkommende års budget til godkendelse 
 - Budget 2012 blev vedtaget med stemmerne 13 imod og 82 for 

- Kontingent 2013 blev vedtaget med stemmerne 13 imod og 82 for, således at kontingent i 
2013 vil være på 340 kr. for ungdom og 475 for voksne 

 - Budget 2013-2016 blev vedtaget med stemmerne 13 imod og 82 for 
 

 

Ad. 6 Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag nr: 1 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne: Anmeldelse af rekorder 
 

§ 2.10.2 Ændres til: 
 

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 inden 10 dage efter rekorden er 
skudt. 
 

- Forslaget blev vedtaget. Skytter/klubber/trænere opfordres til at sende mail til sekretariatet 
med oplysning om, hvilken rekord der er skudt og hvornår, så sekretariatet er opmærksom 
herpå, såfremt skydesedler skulle blive forsinket i postgangen. 

 
Forslag nr: 2 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: Skyttelicens 
 

Og  
 

Ændringsforslag (002A) af bestyrelsen 
 

- Begge forslag blev trukket – Bestyrelsen blev i stedet pålagt at arbejde videre med en 
registreringsdatabase af alle skytter, som på sigt vil kunne hjælpe klubberne med deres 
administration af medlemmer - ligesom den vil kunne bruges til stævneplanlægning. 

 



Forslag nr: 3 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft 
Emne: Nye klassebetegnelser 
 

- Aalborg trak forslaget og afventer, hvorledes de nye betegnelser vil fremgå af WA’s nye 
lovkompleks. De henstiller dog til, at DBSF ved udfærdigelsen af de danske ikke vil bruge 
samme betegnelse 2 steder, som f.eks. Kadet nu bruges både som Kadet og FITA Kadet. 

 
Forslag nr: 4 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft 
Emne: Antal klasser 
 

Og 
 

Bestyrelsens ændringsforslag til forslag 4 fra Ålborg med medaljer og klasser 
 

- Begge forslag blev trukket – Bestyrelsen overvejer muligheder for klassesammenlægninger 
ved DM’er. 

 
Forslag nr: 5 
Forslagsstiller: Københavns Bueskyttelaug – Josefine de Roepstorff 
Lejre Langbuelaug – Jes Lysgaard 
Emne: 3D Elite klasse 
 

- Forslaget blev vedtaget – med det forbehold, at ordet ”felt” slettes, så det kun kommer til at 
omfatte 3D skydning – og at DM’er, regionsmesterskaber og iagttagelsesstævner skydes med 
1 pil. De børn der hele tiden har måttet skyde 2 pile fortsætter dermed. 
Altså: Til almindelige stævner kan alle skytter uden sigte langbue, barbue og instinktiv skyde 
op til 2 pile.  
 

Forslag nr: 6 
Forslagsstiller: Hillerød Bueskyttelaug - Hans Christian Rossau 
Emne: 3D Aspirant klasse 
 

- Hillerød trak forslaget under henvisning til det foregående – og WA’s lovændringer pr. april 
2012.  

 
Forslag nr: 7 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft 
Emne: Opvarmning ved stævner 
 

- Aalborg trak forslaget – Det henstilles til alle klubber, at WA’s regler omkring 20-45 min. 
opvarmning overholdes. Det kan evt. indføres som afkrydsningsfelt på stævnerapporten. 

 
Forslag nr: 8 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: Patruljeinddeling  
 

- Bestyrelsens ændringsforslag til ordlyden blev vedtaget - Ved 3D feltskydningskonkurrencer 
skal patruljer, så vidt det er muligt, sammensættes således, at skytterne på samme patrulje 
skyder samme divisioner/klasser. 

 
Forslag nr: 9 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft 
Emne: Aldersinddeling ved DM 
 

KLY oplyste, at han har talt med de arrangerende klubber i 2011, der alle har prøvet at gennemføre et 
DM efter de nye retningslinjer. De er alle positivt stemte for den nye aldersfordeling – dog med det 
forbehold, at man skal være opmærksom på, at ingen klasser, gr. det store antal deltagere i 
ungdomsrækkerne, føler sig forbiset. 
 

- Forslaget blev godkendt. 
 



Forslag nr: 10 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug – Henrik Toft 
Emne: Antal mix-hold og hold 
 

- Forslaget blev vedtaget med den ændring, at alle individuelle skytter fremover kan deltage i 
holdskydningen – Mix skydes fortsat kun udendørs, da vi følger WA’s regler herom. 

 
SG afsluttede med at oplyse, at alle godkendte forslag gælder fra nu.  
 
Ad. 7. Valg til forbundets bestyrelse: 
 Forbundets næstformand  Søren Holdt Jensen genvalgt 
 Eliteidrætsudvalgets formand Klaus Lykkebæk genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Sjælland  Sanne Rahbek, Roskilde valgt 
 1. Suppleant   Kasper Hovgaard genvalgt 
 2. Suppleant   Vakant   
  
Ad. 8. Valg af nedsatte udvalg: 
 1 medlem af Breddeidrætsudvalget Jakob Ruud Poulsen genvalgt 
 1 medlem af Breddeidrætsudvalget Vakant 
 1 medlem af Eliteidrætsudvalget (2år) Jeanette Riis, Sønderborg valgt 
 2 medlemmer af Lovudvalget vælges Bjarne Strandby/Lis Lassen valgt 
 2 medlemmer af dommerudvalget – Øst og vest Michael Sigil/Niels-Ulrik Galberg genvalgt 
 1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3år) Erik Hjortebjerg genvalgt 
 2. suppleant til amatør- og ordensudvalget (2år) Vakant 
 
Ad. 9. Valg af interne revisorer 
 Intern revisor 1   Mette Klingenberg, TIK valgt 
 1. revisorsuppleant  Vakant 
 2. revisorsuppleant  Vakant 
 
Ad. 10. Fastsættelse af: 
 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden Fri – Ingen fast tilmeldingsafgift 
 2. Næste Forbundsmøde  Søndag d. 14. april på Sjælland 
 
Ad. 11 Eventuelt  
 

HC Rossau, Hillerød opfordrede alle til (såfremt de ikke selv er med i konkurrencen) at 
stemme på Hillerøds video på WE Kampagnen på Facebook. 
 
Torben Johannessen, Broby opfordrede alle stævnearrangører om at have OL i baghovedet, 
når de arrangerer stævner i et OL år. I stedet for hele FITA runder, så lav OL runder – evt. 
dobbelt OL runder/Compound runder for at få samme antal pile. 
 
Bent Gormsen, Hillerød synes det er en god idé med Forbundsmøde hvert andet år. I det 
mellemliggende år kan man så evt. afholde diverse workshops, med principielle diskussioner 
og gennemgang af forslag  
 
Camilla Søemod, Gladsaxe foreslog, at DM medaljer var større end dem til 
regionsmesterskaber – evt. som DIF’s. 
 
Allan Risager, Hillerød m.fl. mente, at når EM afholdes i Danmark bør vi sende så mange 
skytter som muligt. Der blev endvidere spurgt til, hvorfor skytter, der er udtaget til EM ikke 
må deltage i NUM. 
 
Sportschef Allan Grønkjær svarede hertil, at der i DBSF’s budget er afsat penge til 6 
deltagere, men det afholder ikke andre for at komme med på en egenbetaling, såfremt det 
sportsligt kan forsvares.  
 






