
 
 
 
 

Dansk 
Bueskytteforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 
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Referat af bestyrelsesmøde d. 1. februar 2009  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Morten Holm-Nielsen (MHN) 
 Steen Jørgensen (SJ)  
 Sanne Rahbek (SR) 
 Klaus Lykkebæk (KL)  
 Bjarne Strandby (BS)  
 David Hauge (DH) 
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud: Finn Larsen (FL) 
 
 DAGSORDEN  
1 Udsendte referater  
1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  
 Er godkendt via e-mail  
1.2 F.U.  
        Ingen møder siden sidst  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  
 Tages løbende  
2 Orientering (ved formanden)  
2.1 DIF / DOK  
 Intet at bemærke  
2.2 Team Danmark  
 Intet at bemærke  
2.3 FITA  
 World Cup København 

RL informerede om status på WC og viste FITA’s model over scenariet på PC. 
 

 VM i 3D 
Nr. Snede har spurgt Forbundet til muligheden for at afholde VM i 3D og har i den 
anledning fremlagt et budget. RL tager kontakt til dem og aftaler et møde, hvor de 
skal gennemgå konditionerne sammen med BS og MHN. 

 
RL / BS 
/ MHN 

2.4 EMAU  
 Intet at bemærke  
2.5 Andet  
 NBU møde 

MHN, KL og RL deltog i mødet, der i år blev holdt i Brøndby. Der blev bl.a. 
diskuteret dommersamarbejde, hvilket KL skal følge op på. De øvrige lande 
(Færøerne, Norge og Sverige) kunne ikke støtte DBSF i spørgsmålet om 
udelukkende at afholde feltdelen af NUM i 3D. Referat ligger til download på 
hjemmesiden under Bestyrelsen. 

 

 Europæisk klubturnering 
Det er stadig kun for recurveskytter. Klubberne opfordres dog alligevel til at 
overveje det. HJ finder mere om det på EMAU’s hjemmeside og får noget i 
Bueskydning. 

 
 

HJ 

3 Målsætning og udvikling  
 Klubbesøg 

Alle klubber vil få tilbudt et besøg af et bestyrelsesmedlem – forhåbentligt alle i 
løbet af 2009. MHN har i den anledning udarbejdet en række spørgsmål, som 
klubberne bedes tage stilling til i forbindelse med besøget. MHN vil endvidere lave 
en fordeling af klubberne mellem bestyrelsesmedlemmerne, som vil blive tilsendt 
bestyrelsen snarest.  

 
 
 

MHN 



 
 Kraftcentre – status og videre forløb 

Køge (Sjælland) er kørende. Der vil blive forfattet en evaluering efter den første 
samling. Vi ved snart mere om Fyn og Jylland. Niels Dall vil blive brugt som 
Compound hjælpetræner – og Morten Caspersen som Recurve. 

 

 Status på hjemmeside og nyt logo 
MHN redegjorde for opsætningen og oplyste, at vi er klar til at gå i gang med det – 
afventer blot klartegn fra DIF, der er løbet ind i lidt problemer, hvilket har forsinket 
hele processen lidt. MHN følger op på det med DIF, da vi gerne skulle have det klar 
til Forbundsmødet. Vedr. nyt logo afventer vi fortsat FITA’s nye, der skal 
præsenteres ved Kongressen. 

 
 
 

MHN 

 Trin kurser 
Der bliver pt. afholdt en del trin 1 kurser. Det understreges, at økonomien omkring 
disse styres af breddeudvalget, hvorfor afholdelse af alle kurser skal godkendes 
der, før de godkendes til afholdelse. 

 
 

FL 

4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 Endeligt regnskab for 2008 

SJ gennemgik regnskabet for 2008 og oplyste, at vi kommer ud af 2008 med et 
underskud på ca. 21.000 kr.  

 

4.2 Budget for resten af året  
 Endeligt budget for 2009 og 2010 til fremlæggelse på Forbundsmødet 

SJ gennemgik den nye budgetmodel, hvor recurve og compound er delt op. Disse 
konti bedes benyttet fremover. Der vil være nogle konti, hvor det ved 
regnskabsaflæggelsen for 2009 ikke vil være muligt at have sammenlignelige tal, da 
det vil være en uforholdsmæssig stor opgave at skulle opdele tallene for 2008, så 
de kan sammenlignes.  
Det blev vedtaget, at der i regnskabet 2009 ikke vil være sammenlignelige tal. 

 

 Bevilling til Kongskilde på 22.000 kr. til renovering af bane og indkøb af 3D dyr blev 
vedtaget - på betingelse af, at den samlede bevilling til indkøb af 3D dyr godkendes 
på Forbundsmødet. DH tager kontakt til dem, omkring det praktiske i at kombinere 
det med feltudvalgets indkøb af 3D dyr. 

 
 

DH 

 EC har ofte problemer med at betale med deres MasterCard. Det blev vedtaget, at 
HJ undersøger mulighederne for, at der oprettes en særskilt konto evt. med en 
kassekredit på til Bo Steimann og Henrik Toft, så de kan få hvert deres VISA kort. 

 
HJ 

5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 Orientering om ny sportsadministrator 

Mona Al-Haj er blevet ansat i stedet for Mads Elbrønd, der har valgt at søge nye 
udfordringer. HJ lægger oplysning om det på nettet – og sørger samtidigt i 
samarbejde med EC for, at deres side på DBSF’s hjemmeside bliver opdateret. 

 
 

HJ 

 Orientering om EC generelt, herunder samarbejde med Holland 
RL informerede om det Hollandske landsholds besøg på EC. Det havde været en 
stor succes. 
EC arbejder på aldersrelateret træning. RL håber på, at Ole Gammelgård vil hjælpe 
med omkring det. Vi forestiller os, at det skal bestå af et oplæg og nogle videoklip – 
og derudover har vi fået lov til at oversætte Kim’s bog til dansk og bruge dele af den 
heri. Vi håber, at TD vil støtte projektet, da det er et område, der i forvejen har stor 
fokus i TD. 

 

 Orientering om udtagelser – herunder recurve- og compound projekt 
Der blev redegjort for de nye projekter – og der var enighed om, at Forbundet i 2009 
kun støtter Felt skytte med deltagelse i 3D – ikke Arrowhead. 
KL orienterer aktuelle skytter om det. 

 
 
 

KL 
 Indbydelse til trænerseminar 

FITA har inviteret til trænerseminar. Det kan være en idé for Henrik Toft og Bo 
Steimann (måske også Morten Caspersen)  
HJ sender indbydelsen til HT til orientering 

 
 
 

HJ 



 
 Orientering om storsamlinger for Ungdom 

Når disse skal afholdes, er det vigtigt, at der i god tid meldes ud til samtlige klubber 
i området, så de kan indstille evt. kandidater. 
KL tager det op med ansvarlige for samlingerne 

 
 
 

KL 
5.2 Breddeudvalget  
 Orientering fra breddeudvalget 

I FL’s fravær fortalte DH kort, at de arbejder videre med det tidligere omtalte video 
redigeringsprojekt. 

 

 Orientering om feltarbejdet 
DH fortalte, at der havde været afholdt møde i Feltudvalget i december, hvor de var 
blevet enige om, at der skal afholdes en Intro-dag til Feltskydning i april i hhv. Nr. 
Snede og Tåstrup.  
Derudover arbejder de på at lave en liste, der kan bruges til en 3D Top 10 på 
hjemmesiden for Bar- og Langbueskytter. 

 
 
 
 

5.3 Lovudvalget  
 Opfølgning på lovforslag til Forbundsmødet 

Forslag 1 – Nyt 3D regelsæt – Forslaget anbefales 
Forslag 2 – DM i 3 D – Bestyrelsen anbefaler forslaget med den rettelse, at det 

kaldes Forbundsmesterskab, idet betegnelsen DM er forbeholdt DIF 
Forslag 3 – Tilskud til DM i 3D – Forslaget anbefales 
Forslag 4 – National buejæger/langbue til DM i felt – Forslaget anbefales 
Forslag 5 – Oldboys/-girls – 40 cm ansigt til DM – Forslaget anbefales 
Forslag 6 – Rekorder – Forslaget kan ikke anbefales, da rekorder findes v/FITA 
Forslag 7 – Sammensatte hold – Ændringsforslag: Alle hold skal sættes inden  

turneringens start 
Forslag 8 – Uddannelse af dommere – Ingen bemærkninger 
Forslag 9 – Sigte – National buejæger – Forslaget anbefales 

 

5.4 Dommerudvalget  
 Orientering 

SJ redegjorde for dommersituationen ved Frederiksborg Pokalen.  
Bestyrelsen har i den anledning fundet det nødvendigt at konstituere en ny 
dommerformand for Øst. Jane Sigil har sagt ja til posten. 
Michael Eriksen ønsker ikke at forsætte som dommerudvalgsformand Vest efter 
FBM. I stedet bliver det Niels-Ulrik Galberg, der opstilles på Forbundsmødet. 
Dommerudvalget skal indstille 1-2 dommere til Continental Judges 

 
 
 
 
 
 

KL 
 Klaus Lykkebæk er udtaget som dommer til EM felt 

Til orientering 
 

5.5 Andet  
 Opfølgning Forbundsmøde generelt 

Div. ting omkring forbundsmødet blev gennemgået. 
 

 Landsholdstøj 
RL arbejder videre med det 

 
RL 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke – SR havde forladt mødet tidligere  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke  
7 Andre emner  
 Håndterminaler fra Danage 

BS har prøvet dem. Der var enkelte rettelser – og de er nu sendt til Las Vegas 
 

8 Bordet rundt, eventuelt  
 Intet at bemærke  
 
Næste bestyrelsesmøde sat til lørdag d. 18. april kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 

 
Referent: Helle Jakobsen 


