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Sverige: Berryl Arvehell 
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Kort rapport fra hvert enkelt land 

Sverige: 
Distrikt- och föreningsutveckling prioriteras då det är en framtidsfråga. Föreningarna är navet i hela 
verksamheten medan behovet av befintliga distrikten diskuteras. 
Berättade lite om tävlingsutveckling. 
 
Island: 
Måste utbilda tränare och andra ledare. 
Måste arrangera fler tävlingar. 
 
Danmark: 
Har haft ekonomiska problem men är nu på gång. 
Danmark har köpt rättigheterna till KIM's bok om träning och har en dansk version med powerpoint 
presentation till undervisning. 
I elitträningen användes nu en internetportal där skyttar och tränare kan kommunicera och bl.a. 
uppladda bilder och film som kan studeras av tränaren. 
Planering har startat inför VM i tavla 2015. 
 
Norge: 
Anställa en aktivitetskoordinator genom en projektanställning på 2 år. 
Sigmund har noterat all tid han lägger på bågskytte, 2010 = 1584,5 tim. 
 
Färöarna: 
Det finns 3 klubbar på Färöarna och den totala aktiviteten ökar stadigt. 
Reglerna på Färöarna säger att är det 5 klubbar inom en idrott skall det vara ett eget förbund, är det 3 
klubbar kan det lämpligen vara ett eget förbund. 
En tävling kommande helg har mer än 40 anmälda. (inkl. Morten Boe och 6 från Island) 
Försöker komma mer och mer utomlands för att tävla. 
 
Tycker att det är mycket viktigt att ungdomar startar med enkelhet och rekurvbåge. Okej att senare 
göra vad man vill men man måste först få grunden. 
Arrangerar ofta träffar för att marknadsföra bågskyttet, det kan vara i samband med svensexor, 
möhippor, riktade till företag, o.s.v. och det brukar vara ett 10:tal varje gång. 
 

Evaluering af fælles nordisk træningstræf for ungdom efteråret 2010 



 
Goda erfarenheter från lägret i Göteborg. 
Tove har hört från en norsk deltagare att lägret överlag var mycket positivt och ser fram emot en 
fortsättning och att utveckling sker. 
Danmark var något tveksamma för att upplägg och mål inte var kända. Det upplevdes som mycket 
skjutning och där ungdomarna ibland inte förstod p.g.a. språkproblem. 
Det var svårt med förväntningar när man inte visste syfte och mål i förväg. Man hade dock en positiv 
upplevelse av lägret. 
Kanske planering för kommande läger skall ske tillsammans (de deltagande länderna). 
 
Beslutades att nästa läger arrangeras i Norge 14-16 oktober i Moss. 
Varje land måste ha med ledare som förstår språk och kan hjälpa de ungdomar som kanske har svårt 
att förstå. Målgrupp är 13-20 år. 
 
Evaluering NUM 2010 
 
Det var Norge som arrangerade NUM 2010. Tove hade inte hört något annat än at man icke var helt 
nöjd med utvecklingen av finalskjutningen på söndagen. Något som tyder på at det genomgående var 
ett positivt och väl genomfört arrangemang. 
Det är  viktigt att alla deltagare går vidare till dag 2 och inte slås ut direkt och därmed enbart får skjuta 
en dag. Jane hade positiva erfarenheter från tävlingen och fick medhåll från bl.a. Schandorff. 
 
NUM 2011 og 2012 
 
NUM 2011 skall arrangeras i Danmark. 
Danmark undrar om vi inte skall använda den nya compoundronden men förslår själva att fortsätta 
med 70-metersronden. 
 
Konstateras att det planerade datumet för NUM 2012 ”krockar” med EM för juniorer. Varje land 
funderar och har med sig underlag till träningslägret i Norge i oktober 2011. 
Beslut om datum tas således vid lägret. 
 
Tillägg till mötet: Det har förekommit kontakter mellan sekretariaten i Norge och Sverige där man 
kommit överens om att den 30 juni – 1 juli är lämpliga dagar. Om detta accepteras av alla får det väl 
bli de officiella tävlingsdagarna. 
 
Varje land skall ha med sig minst en ungdomsdomare. 
 
VM 2015 
 
Rolf visade ett bildspel över planerade VM-anläggningar, träning, kvalificering- och finalskjutning. 
De planerar även för ”kringarrangemang”, t.ex. kan svenska skyttar förlägga ett träningsläger i 
närheten och sedan besöka VM som publik. De vill ha många bågskyttar som publik. 
Total budget är 20-25 miljoner DKR. 
Allt sker på olika platser i Köpenhamn. 
Det skall finnas möjlighet för skyttar och ledare att kunna cykla mellan hotell och övriga berörda 
platser. 
 
De tar gärna emot hjälp från oss andra nordiska länder som volontärer.  
Vi ombeds att göra reklam för VM och försöka få intresserade att åka dit och titta (mycket publik 
önskas). Rolf återkommer om 1-2 år med information om vilken typ av hjälp man önskar. 
 
Datum som nu diskuteras är 25 juli till 5 augusti 2015, men justeringar kan ske. 
 
NUM regler m.m. 



 
Finalskjutningar individuellt skall var setskjutningar (istället för sedvanliga matchskjutningar). 
För att dela ut en guldmedalj krävs det två deltagande skyttar, för silver 3 skyttar och för guld, silver 
och brons krävs det fyra skyttar. 
 
Avskrift NBU-reglerna: 

”Rond vid Nordiska Mästerskapet i tavla: regler som FITA70 m + final” = skall kompletteras 
med: gäller alla bågtyper. 
 
Medaljer (punkt fra sidste års møde) 
 
Sverige har genom Bo Palm kontrollerat möjlighet hos det företag som använts tidigare i Göteborg. Bo 
rapporterar per telefon att han kan åta sig beställning och vidare leverans vid behov. Kostnaden är 
enligt Bo lägre än den leverantör som tidigare har använts. 
Beslutas att NBU utnyttjar möjligheten genom Bo för kommande medaljer. 
 
Internationale spørgsmål (FITA og EMAU) 
 
Gicks igenom motionerna till årets FITA-kongress. Ingen hade något speciellt att erinra utan avser att 
rösta JA för genomförande. 
Diskuterades några fullmakter, Sverige för Färöarna och Norge för Island. 
Skriftliga fullmakter måste tas fram. 
 
Nordisk dommertræf/-seminar 2011 
 
Diskuteras ett nordiskt domarseminarium i november 2011. Plats är inte bestämd men vi skall välja det 
som är bäst kostnadsneutral och Köpenhamn/Malmö-regionen nämndes som lämpligt. 
12-12 lördag/söndag den 19-20 november ansågs vara lämplig. 
Målgruppen är nationella domare. 
 

Landsholds skydning 
 

Landslagsskjutning mellan de Skandinaviska länderna diskuteras som en metod att skapa 
internationell tävlingsrutin för dem som står precis utanför befintliga landslag. 
 
Tränarhjälp 
 
Lárus undrar vilken hjälp man få med tränarutbildning. Island har behov av att utbilda flera 
tränare men måste börja från början. Sverige, Danmark och Norge visade var deras 
utbildningsmateriel finns på respektive hemsida. 
 
NBU-möte 2012 
 
Nästa NBU-möte beslutas äga rum i Norge den 25-26 februari 2012. 
 
 
Vid pennan 
Berryl och Jane 


