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Næstformand Jan Jager (JJ), der fungerede som ordstyrer, bød alle velkommen, hvorefter han overlod ordet
til formand Morten Holm‐Nielsen (MHN).
MHN takkede klubberne for fremmødet – og orienterede herefter om den nye organisering af forbundets
ansatte:









Sekretariatsleder Helle Jakobsen, uændret
Sports‐ og udviklingschef Kenn Romme pr. 1.12
Udviklingskonsulent– Astrid Carstensen pr. 1.11
Skolearbejde, Patricia Andersen, pr. 1.11 – til 31.12. Skal udarbejde undervisningsmateriale, som vil
kunne bruges af alle skoler.
Landstræner Niels Dall, uændret
Ungdomslandstræner Bjarne Laursen, uændret
3D landstræner og koordinator David Hauge, uændret
Sportskonsulent Johan Weiss, går fra deltid til fuldtid og får ansvar blandt andet for
træneruddannelsen, talenttrænernes kompetenceudvikling, rammer for talentcenterarbejdet, ATK
2.0 og desuden assisterende landstræner frem mod OL 2024.

MHN nævnte desuden, at Team Danmark er begyndt at vise interesse for compound – hvilket dog ikke er
ensbetydende med flere pege til disciplinen.
JJ overlod herefter ordet til Kenn Romme (KR), der orienterede om DIF strategien.
KR orienterede om 3 af målene indenfor strategiarbejdet:
Skole‐OL, der er et delmål til sporet vedrørende styrkelse af kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud etc.
Skole OL var en stor succes i 2018, og vi har i 2019 valgt at satse mere på kvalitet frem for kvantitet. Dette
udmønter sig i en opsætning, hvor der er 3 modeller, som klubberne kan vælge mellem
 Model 1 (Lokalt arrangement)
 Model 2 (Lokalstævne)
 Model 3 (Forløb)
Tilskud til klubber varierer af, hvilken model de vælger.
Lars Chr. Adrados, Thy – Thy’s erfaring viser, at det er nødvenligt at kontakte de lærere, der skal deltage i
arrangementet og spørge dem, hvorvidt de kan afse tid til et forløb. Hvis de ikke kan det, så er det et No‐Go.
KR – der vil stadig være mulighed for at låne materiale til afvikling af arrangementerne.
Erfaringer viser, at det er bedst, hvis der er 3‐4 hjælpere fra klubben på dagen – samt en engageret lærer –
da det er et samspil mellem arrangør og lærer, men det afhænger selvfølgelig af det enkelte arrangement og
også af klubbens erfaring med Skole‐OL‐konceptet.
Man skal ikke gå ind i dette for at få flere medlemmer, men det handler om synlighed og om at få
promoveret sporten.

MHN: Studier fra WA fra 2017 viser, at de lande, der har et skolesamarbejde, er de lande, hvor sporten
vokser.


Træneruddannelse
Ansvaret for at skabe gode skytter ligger i klubben.
Kandidattræner undervisningsmateriale er snart færdigt.
Kursus‐kalender på hjemmeside: Det er pt. ikke muligt at påføre lokation på kurser – men så vidt
muligt vil de altid lægges samme weekend i hhv. øst og vest.
Det er altid muligt at kontakte udviklingskonsulenten mhp. afholdelse af et lokalt 1‐2 Træner kursus,
hvis blot man kan skaffe minimum 6 deltagere.



Pigespor
Maria Olesen og Eva Kartholm er politisk ansvarlige for sporet – som den nye udviklingskonsulent
Astrid Carstensen skal stå for.
Miljø og forbilleder er vigtige for piger.

Se efterfølgende sider – slides fra oplæg
JJ introducerede herefter Combat Archery (CA), som vi har fået tilskud fra DIF’s Initiativpulje til at sætte i
gang. Lyngby Bueskytte Laug har afholdt et uofficielt DM, og Lars Andersen (LA) fra Lyngby fortalte herefter
om deres erfaringer med Combat Archery: Man skal regne med at finde interesserede blandt nye
medlemmer – aldersklasse 18‐30 år – og det kræver en strategi, at en person vil binde sig for det. Der
kommer en ny Robin Hood film til november, der indeholder mange scener med bueskydning under CA‐
lignede forhold, og vi skal derfor forberede os og være klar til at tage mod nye medlemmer efter LAs
opfattelse LA ville også foreslå, at man starter CA i indskolingen i klubberne – med 3*skive og 3*CA.
CA kører allerede i Holland og det er lidt på vej i Tyskland.
THY: De har kørt det i 1 år, og det er vigtigt, at regelsættet afklares hurtigst muligt.
LA: Det er vigtigt at bruge en anden bue‐type, end den man normalt skyder med, så skytter, der evt. også
skyder efter normale regler, ligesom ændrer mind‐set, når de går ind til CA.
Samarbejde med DGI‐skydning
MHN redegjorde for de samarbejdsområder, vi mener, vi kan have med DGI. Uddannelse, kurser og sommer
camps.
Eliteorientering ved Eliteansvarlig Henny Jeremiassen (HJE)




HJE redegjorde for status på sæsonen, og de flotte resultater vi har fået internationalt og nævnte
desuden, at Bjarne Strandby er blevet politisk ansvarlig for 3D elite. Masterplan med Team Danmark
2019 ser ud til at blive godkendt.
Vi håber på at kunne stille til OL i 2020 med et damehold og yderligere et herrehold i 2024. TD kigger
kun på top 8, når de yder tilskud.
Den røde tråd i talentarbejdet: Vi er i gang med kompetenceudvikling af vores trænere. I den
anledning har der været afholdt trænerteammøde i oktober, hvor emnet var mere overordnet – hvad
er talentvejen fra vi finder talentet til det evt. kommer på landsholdet. Bueskytter skal have glæde ved
sporten, så de også fortsætter, når de bliver ældre. Der skal efterfølgende afholdes 2 møder. Vores
undervisningsmateriale og tanker bag talentarbejdet bygger på ATK og Kim Hyung Tak’s undervisning.
Se efterfølgende sider – slides fra oplæg
Vi arbejder stadig på et landsholds‐/elitecenter i Brøndby. Lige nu er det, som haster mest et skydehus,
så det er muligt at træne i vinterhalvåret. Det er planen, at der står et skydehus i Brøndby i løbet af
februar måned.
Daglig brug af fysioterapi og psykolog er desværre kun for TD‐skytter – men i det omfang det er muligt
vil landsholdsskytter naturligvis kunne få hjælp af dem, hvis de er med til stævner.
Det er vigtigt med dialog – Vi arbejder pt. med en app, hvori der kan kommunikeres mellem træner og
klubtræner/skytte. Vigtigt at den tryghed skytten har i klubben, kommer med til talentcentret, og i den
sammenhæng er det også vigtigt, at klubben følger op på det, der læres på talentcentret.
Klubber i Jylland og på Sjælland, der kunne være interesserede i at være talentcenter, bedes kontakte
forbundet.



3D talentvejen – orientering fra 3D workshop
Der har været afholdt Workshop for 3D i Aarhus. Det var et godt og konstruktivt møde.
Se efterfølgende sider – slides fra oplæg

Eva Kartholm (EK) redegjorde herefter for status på økonomi, og estimerede indtægter og omkostninger for
2019 med det forbehold, at budgetarbejdet ikke er afsluttet endnu. Det blev fra salen foreslået, at man kunne
overveje at estimere, hvad det frivillige arbejde ville koste.
Forbundsmøde 2019 – Husk at forslag skal være inde inden 15.15.2018
Eventuelt
Medlemssystemet – Det går fremad, men vi er desværre blevet noget forsinket og kan i skrivende stund ikke
fremvise noget.
DM Senior Inde 2019 – Vi mangler stadig en arrangør. Vi kan overveje at dele det op, så der afholdes et
mesterskab for hhv. bar‐og langbuer og et for recurve og compound. Interesserede klubber, som kan hjælpe,
bedes melde sig til forbundet hurtigst muligt.
World Series Indoor – Vi vil sende ansøgning til WA om afholdelse af et stævne i sæsonen 2020, 2021 og
2022. Der er tale om en 500 serie. I Rom i 2019 er der åbnet op for at bar‐ og langbuer kan deltage til nedsat
fee. De deltager ikke i pointpengepræmier. Vi overvejer at gøre det samme.
Der blev spurgt til en episode på et af talentcentrene, og efter en kort debat oplyste forbundet, at sagen er
afklaret.
Referent: Helle Jakobsen

