
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Referat af Formandsmøde d. 29. oktober 2017 
 
Formand Morten Holm-Nielsen (MHN) bød alle velkommen og takkede for fremmødet, hvorefter 
han overlod ordet til næstformand Jan Jager (JJ), der fungerede som ordstyrer. 
 
Udviklingskonsulent Kenn Romme Larsen (KRL) redegjorde for de breddeprojekter, som klubberne 
kan engagere sig i i 2018.  
 

 Skole OL  
Afvikles i uge 16-20 – Vi håber, at 14 klubber vil tilmelde sig. Mail sendes ud til alle klubber 
hurtigst muligt - Tal med KRL v. spørgsmål. 

 Soldaterprojektet  
Vi har indgået en samarbejdsaftale med DIF over 2 år. I denne aftale har vi forpligtet os til, at 
soldaterne vil være kontingentfrie de første 6 måneder. Det skal naturligvis være 
udgiftsneutralt for klubberne – og Bueskydning Danmark vil derfor refundere 
forbundskontingentet til klubberne. 
Klubberne vil få en kontaktperson i DIF’s soldaterprojekt, der skal være bindeled mellem 
klubben og soldaten – og såfremt interesserede klubber skulle mangle udstyr, kan det lånes 
hos KRL. 
Pieter Mogree, Holstebro: Holstebro har haft en veteran i et par år – og der er sket en stor 
udvikling med den pågældende. Man skal som klub være indstillet på, at en veteran kan 
have brug for mange ressourcer – og at en del af dem nok gerne vil stille op som hold for 
den nye klub – Veteranernes Bueskyttelaug – og derfor ikke vil kunne repræsentere den klub 
han træner i.  
KRL: Hvis en veteran ønsker at stille op for en anden klub, kan han være gæstemedlem i den 
klub, han træner i. Forbundets tilskud vil gå til den klub, der tager arbejdet med veteranen. 
Der vil blive sendt en invitation ud i løbet af den kommende uge. Og som tidligere nævnt vil 
konsulenterne i DIF’s Soldaterprojekt altid være klar til at hjælpe.  

 Gør en forskel 
KRL efterlyser personer, der mod betaling vil indgå som instruktør på 1-2 
træneruddannelsen. Man vil naturligvis blive uddannet i at undervise i materialet. 
 

MHN redegjorde herefter for status på: 
 

 Træneruddannelse  
Grundtræner A + B er hos grafiker. Kursusplan kommer hurtigst muligt – og omkring 
sommeren 2018 vil der komme kursusplan for 2018-2019.  
Øvrige trænerkurser - Materialet kommer ikke så hurtigt, som vi kunne ønske – men vi 
knokler på det. 
E-læringsplatform – Vi udvikler på det - så kurser kan tages på nettet. 
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Gunhild Brynning, Holstebro spurgte til muligheden for at få merit på uddannelsen.  
KRL svarede, at trænerne ikke mener, at det er muligt at give merit, da der er så mange nye 
ting. Alle skal derfor starte med Grundtræner A + B. 
Grundtræneruddannelserne er meget efterspurgte – og de bør placeres bedre. 
Hjörtur Gislason, Lyngby oplyste, at de havde haft stort udbytte ud af et kursus med Johan 
Weiss – og efterlyste, at han bliver brugt mere som underviser. KRL oplyste, Johan Weiss vil 
blive tænkt så meget ind i undervisningen som muligt. 

 3D – Storsamlinger 
Der var været inviteret til 4 storsamlinger – fortrinsvist for ungdom – 2 øst og 2 vest. De 2 
øst blev aflyst gr. manglende tilmeldinger. Vi fortsætter dog – og opfordrer til, at klubberne 
sender deltagere. 

 Kongskilde 
Vi er blevet opsagt pr. 31.12.2017. Nyt område er fundet ved Sorø. 

 DGI-Skydning 
Lars Høeg – politisk ansvarlig for DGI skydning – har oplyst, at de ønsker at starte en 
bueskytteafdeling op under DGI. Vi er opmærksom på de problemer, det kan give os – og er i 
dialog med dem. 

 Elite 
Eliteansvarlig Sanne Rahbek er af arbejdsmæssige årsager blevet nødt til at trække sig. 
Bestyrelsesmedlem Henny Jeremiassen, Arcus er trådt ind i hendes sted – og Peter 
Bundsgaard, Hillerød, er trådt ind i bestyrelsen på Hennys plads. 
Der er styregruppemøde med Team Danmark d. 7.11, hvor vi skal aflevere masterplan for 
2018. I forbindelse med at vi har skiftet sportschef er vi en del bagud på flere fronter. Når 
masterplanen er afleveret, vil de eliteansvarlige lave en prioriteret liste over de opgaver, der 
skal gøres noget ved – hvori bl.a. Talentprojektet prioriteres højt. Vi har fået et tilskud på 
618.000 kr. over 4 år – der bl.a. skal være med til at sørge for, at den røde tråd i træningen 
indarbejdes fra ungdom til senior.  
VM 3D – Ungarn har efterfølgende nedlagt protest mod guldvinder af instinktiv bue. WA 
Executive Commitee har valgt at uddele 2 guldmedaljer. MHN redegjorde for 
handlingsforløbet – og om vores indsendte protest, der kan læses på hjemmesiden. 
Ungdoms VM i Argentina - Det var et kæmpe VM, hvor arrangørerne havde haft en masse 
udfordringer med bl.a. vejret. Ærgerligt at forholdene ikke var bedre, når turen var så dyr. 
MHN udtalte, at han var tilfreds med skytternes indsats, da de alle havde gjort deres bedste 
på dagen. 
Senior VM i Mexico – Det gik ikke som vi havde håbet. Bl.a. ankom Maja Jager syg fra Korea.  
HMN mener dog ikke, at de manglende resultater vil få indflydelse på TD-vores tilskud for 
2018. 
Leon Rasmussen TIK (LR) ønskede, at vi har lige så stor fokus på optimale betingelser ved 
internationale ungdomsstævner, som vi har, når seniorerne er af sted. Han nævnte specifikt, 
at træningsbanerne i Argentina havde været utilstrækkelige.  

 
  



Økonomiansvarlige Eva Kartholm (EK) gennemgik herefter økonomien. Bl.a. 
 

 Hvordan DIF’s og TD’s tilskud fordeles. Præsentationen vedhæftes udsendelsen. Der var 
herefter fuld opbakning fra alle fremmødte til, at vi arbejder videre med budgettet og 
fortsætter vores samarbejde med både DIF og Team Danmark.  

 Medlemsregistrering – Vi arbejder på at få et nyt medlemsregistreringssystem blandt andet 
fordi vi i højere grad skal kunne trække valide tal for medlemsudviklingen, når vi indgår den 
nye strategiaftale med DIF. Flere klubber efterlyste muligheden for, at der kan være 
økonomistyring i, så kontingentet kan klares derigennem. Det blev endvidere diskuteret, om 
vi skal opkræve kontingent på andre tidspunkter – og ud fra flere indberetninger – så vi har 
et klarere billede af medlemsstatus på det aktuelle tidspunkt i klubberne.  
EK har efterfølgende undersøgt mulighederne for økonomistyring: Hvad angår 
medlemssystemet, så er kontingentopkrævning i tilbuddet beskrevet som "option" ligesom 
samspil med Ianseo, så begge ting er noget som vi skal udvikle sammen med leverandøren, 
hvis vi vil have det med. Der vil blive udsendt flere informationer til klubberne sammen med 
en tidsplan, når vi har holdt opstartsmøde med leverandøren.  

 EK viste hvilke omkostninger, forbundet har pr. skytte ved et DM, og inviterede til en 
diskussion om, hvorvidt forbundets tilskudsstruktur bør ændres. Det er reelt sådan, at en 
skytte som deltager i to DM’er om året, næsten har fået sit kontingent ”retur” alene ved det. 
Beregningen kan ses i vedhæftede præsentation. Der var opbakning til den nuværende 
tilskudsmodel.  

 
MHN overtog herefter ordet – og udtrykte ønske om, at dette møde også fremover vil blive afholdt 
– så vi kan tage diskussioner her og bruge tiden på Forbundsmødet (8. april 2018) på at diskutere 
andre ting. Vi bør bl.a. overveje at nedsætte et udvalg, der styrer skyderegler. 
 
I forbindelse med udskiftning af stævneudstyr bør det overvejes, om vi skal gå over til trådløst 
udstyr – og om vi skal indkøbe tablets – eller om folk skal bruge app. på deres egne mobiltelefon. 
 
MHN refererede kort fra Kongressen i Mexico – både forslag vedr. nye compoundansigter – og 
nedlæggelse af VM Inde blev udskudt 2 år. 
 
Næste blad kommer til december. 
 
Ianseo-systemet kan godt bruges til 3D. 
 
 
Referent: Helle Jakobsen 


