Referat af bestyrelsesmøde d. 21. januar 2007

Til stede:

Rolf Lind (RL)
Erik Hjortebjerg (EH)
Steen Jørgensen (SJ)
Sanne Rahbek (SR)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Bjarne Strandby (BS)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Dansk Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.:
+45 43 26 27 28
Fax:
+45 43 26 27 29
Hjemmeside:ww.dbsf.dk
Email:
dbsf@dbsf.dk

1. Ændringer til dagsordenen
- Intet at bemærke
2. Tidligere møder
2.1 Godkendelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøder
- Referatet blev gennemgået. Intet at bemærke
2.2 Referat evt. FU møde
- Intet møde siden sidst
3. Orientering (ved formanden)
3.1 Orientering vedr. DIF / DOK
Status på medlemsregistrering
HJ oplyste, at vi pt. har 66 klubber. Hun har sendt rykker ud til 16 projekter. Af dem har de
4 oplyst, at de har indberettet, hvilket ikke fremgår af listen pr. 16.01.07. Der er pt. 1650
reg. medlemmer. HJ vil følge op på det i den kommende uge.
3.2 Team Danmark
RL oplyste, at han har fået henvendelse fra TD vedr. evt. behov for mobile faciliteter og fra
DIF vedr. hvilke nationale anlæg, der er egnede til internationale arrangementer. RL vil
besvare henvendelserne.
3.3 Fita
RL oplyste, at han har modtaget den første indkaldelse til FITA’s kongres i 2007, der skal
afholdes i Tyskland i.f.m. VM i juli. RL agter at deltage. HJ tilmelder ham. Hvis vi kommer
tættere på selv at skulle afholde VM vil SJ gerne deltage – for at se, hvordan et sådant
afvikles.

HJ

RL

HJ

3.4 Emau
- Intet at bemærke
3.5 NBU
Nordisk Mesterskab for Ungdom afholdes i år som en feltturnering lige udenfor Oslo. Mere
herom under bredde.
Skånes Bueskytteforbund har rettet henvendelse til DBSF med en forespørgsel til, om vi
har interesse i at genoptage det tidligere ”træf” mellem de bedste skytter i Skåne og på
Sjælland. Der var enighed om, at såfremt ”træffet” genoptages, så vil DBSF max. yde en
underskudsdækning. KL vil på det førstkommende regionale møde på Sjælland forespørge
til interessen. KL vil underrette Skåne om vores beslutning.

KL

3.6 Andet
- Intet at bemærke
4. Forbundsmøde
4.1 Tidsfrister
RL har lavet oplæg til forslag om at afholde Forbundsmødet tidligere. Dette medfører
ændrede tidsfrister. Disse blev gennemgået og sammenholdt med de nuværende.
4.2 Overvejelser om beretningernes indhold
RL foreslog, at man laver de skriftlige beretninger lidt mere uddybende. Han vil så på selve
Forbundsmødet afholde en samlet beretning, hvori han vil henvise til de udsendte skriftlige
beretninger og spørge til bemærkninger. Evt. diskussion omkring beretningerne vil på denne
måde kunne tages under et. Beretninger skal være sekretariatet i hænde senest ultimo febr.
- Der var enighed fremover om at gøre det på denne måde.

ALLE

4.3 Økonomi, dvs. regnskab og budget
SJ gennemgik kort det endelige regnskab. Det ser ud som om vi kommer ud af 2006 med et
mindre overskud. Budgettet for 2007 er uændret i.f.t. det tidligere oplyste.
Revisoren har opfordret os til at noterne i det officielle regnskab koges lidt ned – idet der er
mange uvæsentlige. SJ og RL vil snarest kigge på det og give besked til HJ.
4.4 Valg
Udvalg
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Breddeudvalget
Breddeudvalget
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

Post
Formand
Økonomiansvarlig
Fyn
Jylland
Formand
Medlem
1. Suppleant
2. Suppleant
Intern revisor 2

Navn
Rolf Lind
Steen Jørgensen
Vakant
Bjarne Strandby
Morten Holm-Nielsen
Jørgen Graff-Nielsen
Torben O. trukket sig
Vakant
Ove A. Nielsen

Genopstiller
Ja
Ja
Vakant
Ja
Ja
Ja
Vakant
Vakant
Nej - Bestyrelsen indstiller
Mette Klingenberg

Bestyrelsen

1. revisorsuppleant

Vakant

Bent Gormsen stiller op
som intern revisor 1 - Else
Bomholt trækker sig og
stiller op som 1. suppleant.

Bestyrelsen
2. revisorsuppleant
Dommerudvalget Formand

Vakant
Klaus Lykkebæk

Vakant
Nej - Bestyrelsen indstiller
Otto Zebitz

Eliteudvalget
Lovudvalget
A&O

Medlem
Formand
Medlem

Majbritt Degn
Carsten Schultz-Nielsen
Henning Rigall

Ja
Ja
Nej - Bestyrelsen indstiller
Heinrich Winther

A&O

1. Suppleant

Vakant

Bestyrelsen
Karsten Weikop

indstiller

4.5 Lovforslag – herunder forslag til nye mærker
Forslag 1
TIK har følgende ændringsforslag til afsnit 2.3 Vinterskydning.
Formålet med disse ændringsforslag er at:
• Få reglerne til at stemme overens med hvorledes turneringen afvikles
• At gøre det lettere at få afviklet turneringen
• At tilpasse reglerne til de nye klasser. Der har tidligere været ½ runder, som primært de
yngste skytter har tilmeldt sig. Denne ½ runde har dog ikke været nævnt i reglerne.
Fremover vil ungdommen kunne tilmelde sig i klasse 1 eller 2, hvor klasse 2 vil give nye
skytter mulighed for at blande sig.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Forslag 2
I 2006 arrangerede Silkeborg en sommerskydning. TIK vil meget gerne støtte op
omkring dette initiativ og foreslår at den gøres permanent og indskrives i vedtægterne.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Forslag 3
DBSF’s bestyrelse nedsatte et ad-hoc udvalg, som skulle undersøge om der skulle ske
ændringer i de eksisterende skydeklasser.
Udvalget har set på både eksisterende regler samt hvorledes skydeklasser bliver brugt i dag
og på den baggrund kommet frem med ændrings forslag.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Forslag 4
DBSF’s bestyrelse nedsatte et ad-hoc udvalg, som skulle undersøge om der skulle ske
ændringer i de eksisterende skydeklasser.
Med baggrund i resultatlister fra stævnerne i 2005/06 har udvalget opsat kriterier for de enkle
mærker.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.

SJ/RL

Forslag 5
Arcus har følgende forslag til behandling på DBSF’s forbundsmøde 2007
I forbindelse med revisionen af kapitel 8 (Indendørsskiveskydning) er afsnittet om hvordan
ansigter skal placeres på måtten forsvundet samt hvilke afstande kadet, mini og mikro skal
skyde på. Vi opfordrer hermed lovudvalget til at få opdateret kapitlet.
- Afstanden fremgår af kapitel 6.1 – Vedr. den særlige højde for børn skal det genindføres i
lovkomplekset – det er en fejl, det er faldet ud. Lovudvalget vil sørge for, at det bliver
genindført.

LOV/BS

Undertiden får skytter advarsler for at vente på skydelinjen mens naboskytten færdiggør sit
skud. Vi vil gerne have indført i lovkomplekset at dette er tilladt.
- Da det er en gældende FITA regel kan forslaget ikke vedtages.
Forslag 6
Bestyrelsen stiller forslag om tidligere afholdelse af forbundsmøde
I de nugældende regler skal der afholdes forbundsmøde i første halvdel af maj. Dette er meget
sent på foråret, efter udendørssæsonen er gået i gang. Det sene tidspunkt betyder at en ny
bestyrelse først kan komme rigtig i gang med arbejder efter sommerferien, da første møde ofte
går med fastlæggelse af og fordeling af opgaver.
Tidspunktet skulle tidligere tage hensyn til afholdelse af unionsmøder. Dette er ikke længere
nødvendigt hvorfor bestyrelsen foreslår at forbundsmødet fremover holdes i perioden 15/3 –
15/4.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Forslag 7
Herning opstiller 5 forslag
Det foreslås legaliseret, at langbuer deltager i feltskydning (arrowhead) ved at indføre en DBSF
langbue-division fra blå post.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Det foreslås, at der i afsnit 10 indføjes en opsummering af reglerne for barbue på samme
måde som der er for langbue (se artikel 10.4)
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
DBSF´s afstande forslås ændret således, at afstande og farve på poster harmonerer med
FITA’s afstande.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Som konsekvens af ændringerne vedr. feltskydningen (arrowhead) se forslag 3, forslås
afstandene til skovrunden ændret således at der anvendes samme farve på posterne i de to
skydninger og således at der er harmoni i afstandene for de enkelte aldersklasser.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Ligeledes foreslås afstandene til 3D-runden tilrettet.
- Bestyrelsen anbefaler forslaget.
Forslag 8
Middelfart Bueskyttelaug foreslår tidspunktet for ændringers ikrafttræden ændres til den
1. september.
- Bestyrelsen kan anbefale forslaget med følgende ændring: Tidspunktet for ændringers
ikrafttræden ændres til den 1. oktober. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt vedtages af
Forbundsmødet jf. §1.24.3.4
Holdfinaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom. Der henvises til de generelle
bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af holdfinaler (10.1.6.2- se nedenfor) og samme
regler følges for ungdom. Hold kan sammensættes på tværs af køn. Blot man skyder på de
samme distancer. Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler er, at de skal afvikles ved
deltagelse af mere end 1 hold.
- Bestyrelsen kan anbefale forslaget. KL vil kontakte Middelfart mhp at få omformuleret selve
ordlyden i ændringen – da micro’erne her var røget ud.
5. Målsætning og udvikling
5.1 Informationssystem til hjemmeside (opfølgning)
- Intet nyt
5.2 Feltudvalg (opfølgning)
- Intet nyt. HJ har tidligere tilskrevet Torben Olsen uden svar, hvilket måske kan skyldes, at
han har fået ny mail adresse. HJ tilskriver TO på den nye.

KL

BS

HJ

5.3 Helhedsrådgivning – Emner til styregruppe
RL efterlyste emner til styregruppen, der pt. består af RL, Karsten Weikop og Henny
Jeremiassen. RL og HJ vil tilskrive de oplyste emner.

RL/HJ

5.4 Opdatering af bestyrelseshåndbog
BS har kritisk gennemgået bestyrelseshåndbogen og foreslår en del ændringer. Flere af
bestyrelsesmedlemmer havde dog ikke fået det rettede eksemplar med – og for god ordens
skyld mailer HJ det til bestyrelsen igen. Vi vil derefter gennemgå det ved næste møde.

HJ/ALLE

5.5 Opgaver for teknisk delegeret
KL har lavet oplæg til opgaver for teknisk delegeret. Oplægget blev gennemgået med
bemærkninger. KL retter til – og HJ påfører i DM kontrakt, at TD’s anvisninger skal følges.

KL/HJ

6. Økonomi
- Intet at bemærke. Gennemgået under pkt. 4.3.
7. Opfølgning på udvalgsarbejde
7.1 Eliteudvalg
Århus Byggeri
SR oplyste at bygningerne nu endeligt er sat op – og vil snarest blive taget i brug.
Privat sponsorering
SR gennemgik oplæg til privat sponsorering på landsholdstøj. Der var enighed om at, med
mindre rettelser kunne det godkendes – og vi vil prøve det for udendørssæsonen. Når
ændringer er lavet, skal det vedhæftes som tillæg sponsorkontrakten.

SR/HJ

Kandidat eliteudvalget
Gennemgået under pkt. 4.4
Seniorsamling
SR oplyste, at vi nu er ved at skulle afholde den 2. seniorsamling. Der er pt. 11 tilmeldte – og
flere af disse er gengangere fra sidste samling. Det overvejes at afholde endnu en samling.

SR

Besøg Århus
Alle skytter i senior- og ungdomsprojektet er blevet inviteret til Århus d. 9. marts for at se
centret og træne med Henrik en dag. HJ sender invitationen til bestyrelsen.

HJ

Udtagelseskrav seniorer og ungdom
SR gennemgik udtagelseskravene for ovennævnte. Ungdom er allerede lagt på nettet. Senior
kommer senere. Vi mangler fortsat holdledere til flere ture.

SR/HJ

Træner fra Korea
Der arbejdes fortsat med det. TD mener, der skal påvises et behov, før de vil finansiere en del
af det. Der skal konkretiseres mere. Vi skal være videre inden sommerferien.
Henvendelse fra skytte
Der har været en henvendelse fra en skyttes far om refusion af udgifter til fysioterapeut for en
skade skytten har pådraget sig ved en samling. SR oplyste til orientering, at der er givet afslag
herpå, da vor forsikring ikke dækker skader skytterne pådrager sig – men det må være deres
egen ulykkesforsikring, der skal dække dette.
7.2 Breddeudvalg
Nordisk Mesterskab for Ungdom
NM afholdes i år som en feltturnering lige udenfor Oslo. Vi vil gerne følge op på sidste års
succes og give et tilskud, så vi får rigtigt mange unge dertil igen i år. En betingelse for at
DBSF giver tilskud er, de unge har deltaget i to feltstævner i DK i løbet af 2007.
Beliggenheden i Oslo gør, at der i år ikke bliver det store behov for bustransport. Der var
efterfølgende en debat omkring, hvor mange unge, der skal til, for at udløse en gratis
træner. MHN vil lave indlæg til bueskydning – og så vender vi tilbage til emnet ved et
senere møde.

MHN

Sjælland-Skåne match
- Behandlet under pkt. 3.5
Sportscamp 2007
Vi har fået en henvendelse fra arrangøren af Sportscamp 2007, hvori de forespørger til, at
vi har interesse i promovere bueskydning ved en sportsaften på campen. Vi skal selv
komme med rekvisitter og instruktører.
- Der var enighed om, at vi ikke ønsker at deltage fra forbundets side, men vi sender
mailen til klubberne i området.

HJ

Diverse
Henrik Tofts trænerforedrag – status – ser fornuftigt ud. God interesse.
Åbent Hus dag – status
Der har været henvendelse fra Helsinge omkring tilskud fra breddeudvalget til et fælles
trænerarrangement. MHN vil tage en snak med dem omkring det – og få en nærmere
redegørelse for indholdet.
MHN har fået henvendelse fra hhv. Stoholm og Thisted omkring oprettelse af nye klubber.
Der er aftalt endnu et trin 1 kursus i Middelfart.
Der blev stillet forslag om at supplere materialet til Trin 1 kurserne. Evt. ved at samle
Henrik Toft og andre gode undervisere for at forbedre materialet.

MHN

7.3 Lovudvalg
- Lovforslag gennemgået under pkt. 4.
7.4 Dommerudvalg
Banegodkendelser
KL oplyste, at han fortsat har et hængeparti omkring nogle af de baner, de allerede burde være
godkendt af en dommer. KL vil bede Otto Zebitz og bede ham sætte nye dommere på.
Derudover har han selv aftaler med nogle af de manglende klubber. Inden han går af som
dommerformand vil han sørge for, at alle baner er gennemgået.

KL

KL oplyste, at han har fået en henvendelse fra Hillerød – Bent Gormsen – der har nogle
kommunale problemer med deres bane og sikkerhedsafstandene.
- KL tager kontakt til kommunen og oplyser om, hvordan vore regler skal fortolkes.

KL

Rekorder
KL har lavet oplæg til ny seddel til anmeldelse af rekorder. Denne side vil, når den er tilrettet,
blive lagt til download via vores hjemmeside – og skal fremover benyttes ved anmeldelse af
rekorder. BS arbejder med redigering af den nuværende rekord-liste. Når den er færdig sender
han den til HJ t.v.f.
Kongskilde
KL redegjorde for status. Han vil lave oplæg til kontrakt og snarest afholde møde med Søren
Skovlund fra KBL.

KL/BS/HJ

KL

7.5
Øvrige udvalg
- Intet at bemærke
8.
Aktiviteter der forestås af DBSF
- Intet at bemærke
9.
Øvrige
KL oplyste, at der fortsat mangler arrangør til SM for ungdom – og forespurgte til muligheden
for kunne afholde det i.f.m. DM.
- Der var enighed om, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Det skal afholdes separat. KL vil
sende mail til klubberne og spørge til en arrangør. Alle regionsrepræsentanter opfordres i
den sammenhæng til allerede nu at begynde at søge efter arrangører til regionale
mesterskaber i 2008.
Der blev forespurgt til, hvordan det gik med inddragelsen af Mini Compound guldmedaljen ved
DM inde i 2006.
- HJ redegjorde for status. Nye medaljer er bestilt – og vil blive udsendt snarest.
EH oplyste, at han af Carsten Schultz-Nielsen og Otto Zebitz er blevet bedt om at spørge til
evt. deltagelse i bestyrelsesmøder.
- Dette skønnes ikke nødvendigt.

Næste bestyrelsesmøde sat til 1. april 2007 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent:

Helle Jakobsen

KL/EH/BS

HJ

