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Referat af bestyrelsesmøde d. 4. september 2011  
  
Til stede: Rolf Lind (RL)  
 Søren Holdt Jensen (SHJ) 
 Steen Jørgensen (SJ)  
 Hans Lassen (HL) 
 Bjarne Strandby (BS) 
 Allan Grønkjær (AG)  
  
 Helle Jakobsen (referent) (HJ) 
 
Afbud: Klaus Lykkebæk (KL)  
 Lillian Gammelmark (LG) 
 Jan Jager (JJ) 
 
 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  
 RL orienterede om, at der har været afholdt møde med TD efter recurve 

damernes OL kvalifikation. Konklusionen på mødet er, at TD ekstraordinært vil 
hjælpe DBSF økonomisk. Mere herom under Elite. 

 

2.3 WA (Tidligere FITA)  
 RL orienterede fra kongressen i Italien. De væsentligste ændringer er, at FITA 

ændrede navn til World Archery Federation – forkortet WA – og at det formelle 
sprog fremover vil være engelsk mod tidligere fransk.  
VM 2015 – Intet nyt. DBSF havde 3 observatører med til VM i Italien. Der vil 
snarest muligt blive afholdt et møde, hvor der vil blive samlet op deres 
erfaringer / observationer. 

 
 
 
 

RL 

2.4 EMAU  
 Intet at bemærke. 

Der foreligger pt. intet nyt om EM Ungdom 2012 i Nykøbing F 
 

2.5 Andet  
 Intet at bemærke.  
3 Målsætning og udvikling  
 Vision for DBSF de næste 5 år – mål, midler m.v. 

SHJ oplyste, at gruppen (SHJ, LG og HL) fortsat arbejder med at få udfærdiget 
et oplæg, der kan sendes ud. Målet er som tidligere nævnt, at DBSF skal have 
flere medlemmer, samt at vi formår at fastholde medlemmerne. Arbejdet i 
klubberne skal være rigtigt fra starten - det gælder derfor om, at der er kvalitet i 
træningen og faciliteterne – Der skal være et sportsligt sigte med det forbehold, 
at arbejdet ikke har til formål at gøre skytterne til eliteskytter. Vi skal kunne 
rumme alle. Vi skal bl.a. fokusere på skydningen på klubplan, herunder kunne 
den tidligere divisionsskydning være oplagt at få tilbage, holdkampe på 
klubniveau, ligesom flere Dogme-stævner a la det i Køge også vil være godt, 
idet ikke alle stævner behøver at være på top niveau, der er andre kvaliteter i 
andre stævneformer. 
Gruppen vil i oplægget også tage udgangspunkt i et oplæg Allan Grønkjær (AG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



har udfærdiget, ligesom de vil tage resultater af klubbesøg med – og komme 
med oplæg på, hvordan vi kommer videre med Ungdomsprojektet. 
Gruppen vil forsøge at have et oplæg klart til 14 dage inden næste b-møde, idet 
det er vigtigt, at bestyrelsen vil kunne fremlægge det færdige oplæg inden 
forbundsmødet.  
Status for udviklingskonsulent er afhængigt af, hvad resultatet af 
udviklingsarbejdet bliver. 
Database over skytter i DK, bl.a. til resultatformidling og stævneprogram.  RL 
følger op på det med Karsten Weikop. 
RL fremlagde et forslag til, at der, som en start kun ved senior DM, indføres en 
form for handicap-system i stedet for klasser, således at alle skytter kan 
konkurrere på tværs af klasser. Det kunne evt. tænkes at ske ved skydningen 
om lørdagen – og handicap resultaterne vil naturligvis ikke have indflydelse på 
selve DM om søndagen. BS vil nedsætte en gruppe, med skytter i, der skal 
have et oplæg klart til d. 1. dec. 
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4 Kassereren  
4.1 Perioderegnskab/budgetopfølgning  
 SJ redegjorde for periodebalancen. Det ser fint ud. Når landsholdsskytter har 

egenbetaling skal betalingsbetingelser være Netto Kontant – max 8 dage. Beløb 
SKAL være betalt inden udrejsen. 

 
 

HJ/AG 
4.2 Budget for resten af året  
 Ser fint ud. Eliteafdelingen har aftalt visse omposteringer med TD ifm. 

ekstraordinært tilskud gr. recurve damernes OL kval. AG følger op på det med 
TD. 
SJ vil snarest fremsende budget for 2012-2013 til udvalgsformænd. Disse bør 
returnere budgettet med deres ønsker i starten af november, således at 
budgettet kan besluttes til b-mødet medio november.  
Det blev besluttet, at budget for dommerudgifter lægges ud til 
dommerformanden, således at denne skal være ansvarlig for det. Det hører 
fortsat under bredde. SJ vil sende mail til dommerformanden herom. 
Breddeudvalgsformanden skal være opmærksom på, at han i sit oplæg til 
budget skal indlægge penge til aktiviteter til udviklingsarbejdet. 
TD har i perioden 2011-2012 bevilget et beløb til ATK – Aldersrelateret 
Trænings Koncept. AG skal undersøge med TD, hvordan de ønsker, at beløbet 
formidles – om overskuddet må hensættes til næste år, da det er her de store 
udgifter kommer. 
Vi skal forvente at få halveret vores distributionstilskud til bladet Bueskydning 
fra Biblioteksstyrelsen, da der i Styrelsens budget for 2012 ikke længere er 
afsat penge til den særlige tilskudspulje til blade, der udsendes i under 3000 
eksemplarer. 
Da mail er forbundets officielle postform, var der enighed om, at så meget post 
som muligt udsendes pr. mail – herunder fakturaer – ligesom resten som 
udgangspunkt skal sendes som B-post. 
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5 Opfølgning på udvalgsarbejde  
5.1 Eliteudvalget  
 I KLY’s fravær redegjorde AG for status. Det går den rigtige vej. Eliteudvalget 

arbejder ud fra Ole Gammelgaards mål. Compound har fået mere indflydelse 
på, hvordan de ønsker, deres tildelte midler skal forvaltes. Recurve damerne 
har som tidligere nævnt kvalificeret sig til OL – og AG tror stadig på, at niveauet 
kan opnås på herresiden – særligt som hold. AG har udfærdiget en liste over 
årets resultater, som han vil sende til HJ. 
Der er ønske om at indføre en ny linje for ungdomsarbejdet, således at ATK 
kommer til at gå som en rød tråd gennem hele arbejdet. 
RL oplyste, at TD til næste år skal spare 8 mio kr. Det vil formentlig komme til 
udtryk ved at færre forbund vil få støtte. I den anledning bør vi til at se efter 
andre finansieringsmuligheder. AG og sponsorgruppe med Jan Jager og Jesper 
Sørensen har i den anledning brugt mange ressourcer på at finde 
sponsorer/kommuner, der kan gå ind og støtte økonomisk. Et eksempel på 

 
 
 
 

AG 
 
 
 
 
 
 
 
 



dette kan være Randers kommune, der har status som Elitekommune i et 
samarbejde med TD, og som i givet fald måske vil være åbne for at hjælpe HSR 
-skytter fra Randers. 
Uagtet Ungdoms EM i 2012 skal afholdes i Nykøbing F, regner Eliteudvalget 
kun at stille med finansieret hold, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold 
til udviklingspotentiale og/eller resultatpotentiale. 
TD er som tidligere nævnt indstillet på at yde et ekstraordinært tilskud til dame 
recurve holdets træning op til OL. DBSF vil selv finde det beløb, der overstiger 
500.000 kr.  AG informerer TD herom. 
Sponsorater – Nyheder – Sponsorgruppen, der består af JJ, AG og Jesper 
Bech Sørensen (ekstern konsulent) har været i dialog med Sport One, der 
gerne vil være behjælpelig med et opstartskoncept. Alle folk opfordres til at 
overveje, om de kender nogle personer, der vil være med i en netværksgruppe, 
der vil deltage på et opstartsmøde i efteråret 2011 med henblik på at skabe en 
stærk gruppe, der kan finde mulige sponsor-/samarbejdsaftaler og 
samarbejdspartnere. Gruppen forventes at bestå af 5-10 personer. 
Interesserede skal kontakte Jan Jager eller Allan B. Grønkjær 
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5.2 Breddeudvalget  
 HL oplyste, at breddeudvalget holdt møde ved Ungdomsmesterskaberne i 

Aalborg, hvor de alle alligevel var samlet. Breddeudvalget har siden sidste 
møde ydet støtte til Sommerlejr, Junior Face2Face i Holland og seminar i 
Arcus. 
Der er blevet stillet nogle spørgsmål til 3D – og afstandene/sammensætningen 
af hold. Det er ikke noget, som bestyrelsen kan løse, men man må blot henstille 
til arrangører, at de sammensætter holdene og laver banerne, så det bliver 
sportsligt bedst for deltagerne. Bestyrelsen finder det på nuværende tidspunkt 
ikke hensigtsmæssigt at lovgive på området. 
Der har været udtrykt ønske om en database over trænere, der kan 
bruges/tilkaldes til træning/sparring i klubberne. Breddeudvalget bedes overveje 
dette, og hvorledes det kan løses. 
Breddeudvalget arbejder med at få udfærdiget nogle brochurer, klubberne kan 
bruge til diverse arrangementer/uddele til skytter. Der var enighed om, at når de 
foreligger, skal de lægges til download på hjemmesiden. 
Flere har klaget over, at stævnegebyrer efterhånden er ved at blive for høje, og 
det afholder folk fra at deltage. Bestyrelsen henstiller i den anledning klubberne 
til at afholde flere mindre ”dogme” stævner, hvor deltagerne selv hjælper mere 
til med baneopstilling etc – og hvor deltagergebyret så til gengæld er lavere. 
Denne form for stævner indeholder en række kvaliteter, man ikke opnår ved de 
store stævner, så begge former er nyttige at kunne tilbyde skytterne. 
Der foreligger endnu ingen konklusioner på klubbesøgene – de vil blive 
indeholdt i den redegørelse, arbejdsgruppen omkring Visioner og Mål vil 
fremlægge. 
Træneruddannelse – Der vil blive afholdt en trin 1 kursus i Viking i løbet af 
efteråret. Der var enighed om at vente med yderligere trin 2 kurser indtil næste 
efterår, hvor resultatet af ATK og Basic Skills vil blive fremlagt og implementeret 
i træningen. 
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5.3 Lovudvalget  
 Alle lovændringer fra Forbundsmødet 2011 skulle nu være på plads – og 

lovkompleks er sendt ud til alle. 
Indkaldelse af forslag til næste Forbundsmøde vil komme i næste blad – 
ligesom HJ snarest vil gøre opmærksom på det på hjemmesiden. 
Der var enighed om, at bestyrelsen vil stille forslag om, at der tilføjes et binavn 
til DBSF – World Archery, Denmark med tilhørende logo. Dette er mest til 
internationalt brug. 
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5.4 Dommerudvalget  
 Der er 13 tilmeldte til dommerkurset i Idrættens Hus i oktober.   



 
5.5 Andet  
 Der er nu afholdt DM efter de nye retningslinjer. Der skal meget snart indkaldes 

til møde med diverse arrangører, således at der kan evalueres på det – og 
eventuelle forslag til ændringer kan fremstilles. 

 
KLY 

 Resultatformidlingssystemet har vist visse mangler i forbindelse med 
afholdelsen af DM’er med så mange og skiftende afstande. SJ vil tage en snak 
herom med KW. 
Der har været henvendelse fra DIF omkring et skolepolitisk udspil. Bestyrelsen 
skønnede, at det desværre ikke var aktuelt for DBSF at deltage i, da vores 
idrætsgren ikke kan styres af ”ufaglærte” i skoletiden, og vore trænere kan 
desværre ikke afse tid at gøre det i skoletiden. 

 
SJ 

6 Regionerne  
6.1 Sjælland  
 Intet at bemærke.  
6.2 Jylland  
 Intet at bemærke.  
6.3 Fyn  
 Intet at bemærke.  
7 Andre emner  
 Arrangørhåndbog for DM – blev ikke behandlet, afventer evaluering af Dm’er  
8 Bordet rundt, eventuelt  
 En person i Fredericia har fået en bøde for at køre rundt med sin bue i sin bil, 

idet politiet betragtede det som et våben. HJ sender skrivelse fra JM til 
bestyrelsen. Og lægger en meddelelse på hjemmesiden. 
Der er kommet invitation fra FITA til Archery Seminar – Vi afventer med at 
sende deltagere til et sådan til det nye træningskoncept foreligger. 
Clubpeople og den nye medlemsdatabase kører stille og roligt fremad. HJ og 
KW er i løbende kontakt med dem. 
Mærkerekv. rettes til, så den nye 50m Compound runde også kommer til at 
fremgå. Point vil blive som ved 70m runden, da Compound skyder på lille 
ansigt. 
AG foreslog, at Forbundsmøde vil blive afholdt over 2 dage med workshops. 
Der er for nuværende ikke afsat penge til det i budgettet, men det bør 
overvejes. 
AG oplyste, at Broby og Århus i samarbejde med kommunerne arbejder på at 
blive kraftcentre. Der vil blive taget stilling til det, når der kommer en konkret 
henvendelse.  
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Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 13. november kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 


