Referat från möte i NBU 15‐16 februari 2014 i Göteborg.
Närvarande:
Sverige: Bo Palm, Cenneth Åhlund, Peo Gunnars och Per Bengtsson
Norge: Morten B. Wilmann och Ronny Edvardsen
Danmark: Rolf Lind
Island: Runar Thor Björsson
Finland: Niko Ylipelkonen
1. Bo Palm hälsade alla välkomna till Göteborg och detta möte i NBU.
2. Varje land berättade hur läget är hos dem.
Norge
De har en ganska god ekonomi. De får pengar från staten
. överskott från tips/lotto, både grundstöd och pengar till ungdomsutveckling.
Dessutom från bingospelsautomater.
2012, tillväxt 20% och under 2013, 5%, men tävlingsdeltagandet ökat 20%.
Många nya klubbar. Tillväxt och aktivitetsökning på grund av systematisk
klubbutvecklingsarbete. Träningsutveckling (Basic Training) och utbildning i
samarbete med NIF
Danmark
Bra tillväxt i medlemmar och tävlandet ökar också.
Utbildningen utvecklas i samarbete med DIF, i stegnivåer, där viss del är basic
och övrigt grenspecifikt.
Åldersanpassad ungdomsträning för att undvika skador.
Kvalitetshöjning på föreningsnivå.
Förbundets tidning på webben framöver
Tävlingsframgångar 2013! Främst uppmärksammad, Maja Jäger, som går in på
Koreas universitet i år och kommer nu kunna tävla i Korea. Även Koreansk Tv
har uppmärksammat Maja.
Bra ekonomi för förbundet och elit.
VM 2015, vissa problem med tävlingsplatserna ännu, en projektledare anställd
på heltid.
Sverige
Medlemmar upp 15%, tävlandet också upp men inte i samma utsträckning. Flera
nya klubbar bildade under vintern. Antalet tävlingar ökar, flera lokala och i
snabbare form, ex 30-pilstävlingar.
75 års jubileum 2015.
Nya tävlingsklasser för rekreationsskyttar från 1 april, med kortare avstånd.

Ganska bra ekonomi beroende på höjda bidrag och litet lägre aktivitet, vilket
dock förväntas bli förändrat under kommande år.
Tidskriften Bågskytten föreslås läggas ner vid kommande årsmöte.
Högre tränarutbildning åter igång.
Finland
2000 medlemmar, halvtidsanställd GS(Anne Lantee)
Utbildningsmodell ungefär som Danmark. Många klubbar har inte tillräckligt
attraktiv miljö för att unga ska stanna i bågskyttet.
Para-archery ökar, och även det finländska mästerskapet visar ökade siffror, 250
skyttar. Använder kval om lokalen för mästerskapet är för liten.
Ny head coach. 55 klubbar
Island
Inget eget bågskytteförbund
Inga egna pengar
Para-archery är ursprunget och är av tradition ganska bra.
Ökar fn över hela linjen men framförallt bland ungdomar, flera nya klubbar har
bildats. Reijkavik Archery Center har på ett par år gått från ny klubb till över
200 medlemmar genom att erbjuda en 24/7-verksamhet finansierad av
deltagarna.
Flera vikingaklubbar med bågskytte.
Islands första domarkurs genomförd, tränarutbildningar på gång och sju skyttar
till VM i Nimes!
Vill gärna få besök på RIK-games

3. Frågor i tiden.
Para-archery, problemet med klassificeringen, ev att vi kan göra detta i samband
med de planerade Nordiska mästerskapen? Gullimar Åkerlund och Jan Roger
Skyttesäter har fortsatt uppgiften att få till datum för detta.
Swedish Open i tavla, i Malmö, 2015, dagarna före VM i Köpenhamn.
NUM 2014, Ronny Edwardsson presenterade upplägget med läger och tävling.
Otroligt intressant upplägg, kan bli mycket bra. Inbjudan på gång, priserna ses
över efter uppmaning från mötet. Framförallt själva tävlingsdeltagandet ger en
hög kostnad vs ex Finland.
Fält/3D
Norge önskar få in I och LB i Fält och R i 3D, Sverige något mer tveksamma.
Cenneth Åhlund delgav den syn som WA har i frågan.

European Club Team Cup
Rolf Lind önskar att EA arbetar för att få med fler länder istället för att lägga
stora prispengar.
EA-kongress
Inga nomineringar aktuella
Övriga aktiviteter
Domarkurs 2015 i anslutning till den ”camp” Sverige planerar i anslutning till
VM.
Para-archery NM 2014?, se ovan
”Finnkamp” har visat sig svårt at få med den svenska eliten på detta, man
prioriterar WC.
TV-tävlingar, Sverige kommer köpa Event tool Box
NUM 2015 i Halmstad (?) i Sverige.

Ett önskemål som kom fram var att varje land tar med sig en ung domare, vilket
redan finns i reglerna för NUM. Det är en bra utbildning för dem att få komma
ut på lite större tillställningar. Det egna landet står för kostnaden.
Regler vid NUM, när inget annat står i riktlinjerna gäller givetvis WA:s
regelbok.
Litet statistik
Land
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Island
Färöarna
Nästa möte
2015 Island 21..22/2
2016 Finland
2017 Norge
2018 Färöarna

Sekreterare
Cenneth Åhlund

Medlemmar
7500
3000
2500
2000
250
?

Skyttar
2500
850
650
500
80
?

Klubbar
145
92
62
55
9
?

Sverige

