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Orientering (ved formanden)
Status på Elitecentret
RL orienterede om status på situationen omkring landstræner og Elitecenter. Vi står pt.
overfor store udfordringer, idet vi står uden landstræner – og hvad gør vi ved
talentarbejdet?
RL har bedt Ole Gammelgård (OG) om at udfærdige en kortfattet beskrivelse af de
muligheder, han synes DBSF bør tage med i overvejelserne af, hvordan man bedst
kommer videre i forhold til elitearbejdet samt mulighederne i forhold til Team Danmark
(TD). Bestyrelsen har haft denne redegørelse til gennemlæsning – udvalgte punkter
nævnes nedenfor:
• Hvis DBSF fortsat ønsker at indgå i et samarbejde med TD, der indebærer en
forholdsvis stor og stabil økonomisk støtte, skal den løsning, DBSF beslutter
sig, for nødvendigvis være kvalitetsmæssig forsvarlig og troværdig. Løsningen
skal nødvendigvis have opbakning fra både TD, DBSF, ansatte samt skytterne
omkring elitecenteret, landsholdene og talentarbejdet.. Uanset hvilken buetype
man evt. har præferencer for!
• Placering af EC i Århus er fra DBSF’s side problematisk - set i lyset af de ret
omfattende problemer - med især aflysninger mm. - man konstant har været
udsat for i Århus. En placering af et EC andre steder i landet (end Aalborg) er
sandsynligvis ikke en mulighed i øjeblikket.
• Den økonomiske støtte, skytterne på EC, som følge af en nedlæggelse af EC
og en ansvarlig træner/sportschef, evt. ikke kan få mere, vil ikke kunne gå til
andre grupper af DBSF’s skytter, idet støtten er bundet op på, hvad TD i
støttekonceptet anser for kvalitet, og effekten ville for evt. individuelle
indplacerede skytter (som de bedste af vores compoundskytter) i bedste fald
være en ”neutral” løsning.
• Hvis ikke alle i DBSF skal tabe kraftigt på det – så er det nu at man som
skytte/træner/leder må indse dette, og begynde at arbejde sammen til fælles
bedste!!!
• Permanent løsning for kvalificerede trænere for vores bedste recurveskytter, er
det svært at se en løsning på.
Der var herefter en længerevarende diskussion af, hvad man kunne gøre, OG’s
løsningsmodeller blev gennemgået – og bestyrelsen endte til sidst med at kunne
konstatere, at det for nuværende ikke er muligt at fremkomme med en varig løsning, der
kan tilfredsstille alle parter.
For at kunne komme videre i processen, så træningsplaner, stævneplaner, udtagelser
m.v. fortsat skal fungere, var der derfor enighed om, at vi vil indgå en konsulentaftale
med OG, der i en kortvarig periode, på forhåbentligt max. 2½ måned, kommer til at
fungere som en slags midlertidig sportschef i samarbejde med Allan Grønkjær. OG skal
i denne periode fortrinsvist kortlægge og beskrive de problemer, der har ført til ophør af
samarbejdet og ligeledes de muligheder, DBSF nu har for at videreføre elitearbejdet
med en kvalitet, der sikrer, at vi fortsat kan forventes at leve op til de krav, der er
indeholdt i samarbejdsaftalen med Team Danmark. OG vil under dette arbejde tale med
alle involverede parter, herunder skytter, trænere, eliteudvalg, bestyrelse, Team
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Danmark m.fl.
Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at en konklusion evt. kan blive, at vi
ikke kan opstille en tilfredsstillende løsningsmodel og derfor må ophæve aftalen med
Team Danmark og – hvis muligt - at overgå til individuel støtte efter en helt ny
ansøgningsprocedure.
Såfremt der kan opstilles en troværdig model, har vi allerede nu mulighed for at skaffe
træningskapacitet i en evt. given overgangsperiode ved anvendelse af ad-hoc trænere.
Dette er dog kun en kortsigtet løsning og giver kun træning på deltidsbasis. Aflønning af
disse trænere kan dog blive en hindring, da de tilbud, vi hidtil har set, ligger uden for
forbundets økonomiske formåen, medmindre træningen holdes på et absolut minimum.
Der var enighed om, at bestyrelsen vil arbejde positivt på de konklusioner, OG når frem
til.
RL vil tage kontakt til Aalborg omkring status for det videre arbejde med Elitecentret,
der pt. er sat i bero til OG’s redegørelse foreligger. Indtil da trænes på banen v. Atletion,
som vi har indtil sommeren.
KL arbejder videre med en løsning om træner for compoundskytter.
Indtil andet vides vil Eliteudvalget (ved Dan Hansen) arbejde videre med indkaldelser til
stor- og bruttolandsholdssamlinger.
Der vil til EM blive medsendt 1 holdleder på forbundets regning – uden løn.
Indtil andet vides vil EC skytterne modtage sociale tilskud – som tildelt efter ansøgning
til TD.
Konsekvenser for Eliteskytter ved illoyal optræden overfor Forbundet
Alle eliteskytter har underskrevet en skyttekontrakt, hvori de bl.a. skriver under på at
følge de normale kommandoveje, dvs. rette henvendelse til sin skytterepræsentant og
bede denne fremføre argumentet.
Der har under ovennævnte proces været nogle udtalelser, der, taget ud af den rette
sammenhæng, giver et meget misvisende billede af visse situationer, og derved har
fremvist andre personer i en yderst ugunstig situation – ligesom en efterfølgende mail
fra bestyrelsen, der bevidst kun er sendt til de for sagen relevante personer, ved
besvarelsen er sendt i kopi til flere personer – der efterfølgende har videresendt mail og
besvarelser til en stor skare personer. Der var enighed i bestyrelsen om, at der i den
pågældende situation er tale om en yderst illoyal optræden fra disse personers side
overfor såvel enkeltpersoner som forbund, og forskellige sanktionsmuligheder,
herunder skriftlig advarsel eller udelukkelse for en periode/visse stævner blev derfor
gennemgået.
Slutteligt blev det af et flertal vedtaget, at de pgl. vil få tilsendt en skriftlig advarsel, hvori
de endnu en gang bliver oplyst om, hvad de skriver under på i skyttekontrakten, og
bliver advaret om, at fremtidige overtrædelser af kontrakten vil medføre udelukkelse fra
landsholdsaktiviteter.
Forbundsmøde 2010
Bestyrelsesposter
Uden for valg:
Formand – Rolf Lind – Sætter sit mandat til rådighed
Økonomi – Steen Jørgensen – Sætter sit mandat til rådighed
Bestyrelsesrep. Fyn – Lillian Gammelmark – Sætter sit mandat til rådighed, såfremt Fyn
ønsker en lokal repræsentant
Breddeudvalgsformand – David Hauge – Trækker sig
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På valg:
Næstformand – Morten Holm-Nielsen - Genopstiller
Eliteudvalgsformand – Klaus Lykkebæk – Genopstiller
Bestyrelsesrepræsentant Sjælland: Sanne Rahbek – Genopstiller
Lovforslag
Der var kun bemærkninger til forslag 4 og 13. KL og HJ følger op på det.
KL / HJ
Andre emner
I.f.m. at KL er blevet FITA dommer, er han blevet anmodet om at deltage i
dommerseminar ved EM i Kroatien. DBSF betaler for denne rejse.

Dato for næste bestyrelsesmøde er pt. ikke fastsat.
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