
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Referat af Formandsmøde d. 2. november 2019 
 
Næstformand Jan Jager (JJ), der fungerede som ordstyrer, bød alle velkommen, hvorefter han overlod ordet til 
formand Morten Holm-Nielsen (MHN). 
 

Der var 47 deltagere fra 25 klubber. 
 

MHN takkede klubberne for fremmødet – det er nu 3. år vi afholder formandsmøde – og præsenterede 
herefter forbundets bestyrelse og ansatte: 
 

• Sekretariatsleder Helle Jakobsen, uændret 

• Sports- og udviklingschef Kenn Romme 

• Udviklingskonsulent Astrid Carstensen 

• Combat Archery Patricia Andersen, ansat til 31.12 

• Landstræner Niels Dall 

• Landstræner for herre recurve - Bjarne Laursen 

• 3D landstræner og koordinator David Hauge 

• Sportskonsulent Johan Weiss, ansvarlig blandt andet træneruddannelsen, talenttrænernes 
kompetenceudvikling, rammer for talentcenterarbejdet, ATK 2.0 og desuden assisterende landstræner 
frem mod OL 2024 

• Praktikant Jesper Larsen, arbejder med nye stævnekoncepter 
 

JJ redegjorde så for dagens program:  
 

• Først 2 workshops vedr. hhv. medlemssystemet og Trivsel i Bueskydning Frokost 

• Orientering om Danmarks Idræts Forbund (DIF) v. MHN 

• Økonomi v. Eva Kartholm 

• Forbundsmødet 2020 

• Evt. 

• Afsluttende med kaffe 
 

MHN redegjorde kort for 1. halvår af 2019: 
 

I forhold til Magasinet lovede vi på Forbundsmødet, at vi ville finde ud af, hvad vi vil gøre. Vi er i gang med at 
udarbejde en ny kommunikationsstrategi for Forbundet. For at få den færdig og fulgt til dørs, har vi indgået en 
aftale en ekstern konsulent. Omkring Forbundsmødet skal vi så finde ud af, hvad vi gør. 
 

Skole OL – Der var i år 15 klubber med. Bueskydning er en stor succes. De næste 2 år afholdes finalerne fortsat 
i Aarhus. 
 

Certificeret Bueklub – Del af vores strategiplan med DIF. Det starter op nu. 
 

Pigespor - Også del af strategiplanen. Starter op til næste år – men allerede nu ser vi fremgang blandt piger og 
kvindelige trænere. Så her og nu er målene for 2019-2020 allerede nået.  
 

Der afholdes hvert halve år opfølgende møde med vores konsulent i DIF. 
 

Klar-Parat-bueSmart – Nyt alternativ til storsamlinger, som nu er skudt i gang. For sigte-skytter.  Christian og 
Rasmus Brynning har ansvar for afviklingen. Tidligere blev man udtaget – nu tilmelder man sig selv. 
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Spørgsmål fra salen: 
Hvorfor kun sigteskytter – hvorfor ikke også bar-og langbuer. Vi mangler tilbud til dem, der er basis for at de vil 
deltage. Hvorfor skilles de ad? Hvad med trænerkompetencer – hvad med trænere til compound? Hvad med 
økonomien? 
 

Kenn Romme – Vi har tidligere haft tilbud til bar-og langbuer (NSA-samlinger). Disse blev aflyst gr. manglende 
tilmeldinger. Tiden er måske inde til, at vi skal prøve at lave noget for dem igen. Det vil vi arbejde videre med. 
Vi har valgt kun at lave samlingerne for skiveskytter, da der er begrænset plads (25 personer). Hvis der ikke er 
tilstrækkelig tilmelding, kan vi overveje at åbne for bar- og langbue-skytter. Som udgangspunkt vil vi gerne 
prøve at få lavet noget selvstændigt til dem. 
Vi kan altid trække eksterne trænere – f.eks. compound – ind – Men da vi prøver at gøre det breddeorienteret, 
skønnes det ikke nødvendigt med en træner til hver buetype. 
Økonomi – det bliver lidt dyrere end tidligere, hvor deltagerbetalingen kun dækkede fortæring. Prisen er ikke 
fastlagt endnu – men værtsklubben skal naturligvis være udgiftsneutral. 
 

Eva Kartholm foreslog, at man kunne overveje en samling – f.eks. udendørs for både sigteskytter og bar-og 
langbuer. 
 

Combat Archery – Skydes nu i gang. V vi opfordrer klubberne til at deltage. 
 

Run Archery – MHN orienterede om, at World Archery starter med det nye koncept, som ligner skiskydning, i 
2020. Der vil blive afholdt et Grand Prix i 2021. Der vil blive afholdt et prøvestævne i Esbjerg til august 2020. 
 

Eliteafdelingen – Vi fik ikke medaljer ved VM i skive og 3D, men til gengæld skød ungdommen sig til rekorder 
og 2 sølvmedaljer ved UVM i Spanien. Det er vigtigt for forbundet at understrege, at vi er tilfredse, så længe 
skytterne går ud og gør det så som muligt på dagen! Heldigvis skød Maja Jager sig til OL, hvor hun også som 
den første danske atlet nu også er blevet udtaget. Til WC3 i Berlin er der en sidste chance for at skyde sig til en 
plads for et damehold til OL, og det går vi selvfølgeligt stadig efter. 
 

Masterplanen er godkendt med små ændringer og er nu sendt videre til endelig godkendelse i TD’s bestyrelse. 
 

Vi er nu i gang med at udarbejde en Talent- og Elitestrategi og har nedsat et udvalg, som består af Jan Jager, 
Eva Kartholm, Henny Jeremiassen, Morten Holm-Nielsen og Kenn Romme. Der arbejdes her med 
handlingsplaner hele vejen rundt. Strategien vil blive fremlagt på Forbundsmødet. 
 

Deltagerne blev herefter delt ud i 2 grupper – der skulle beskæftige sig med hhv. Medlemssystemet og Trivsel. 
Se efterfølgende bilag. 
 

Medlemssystemet  
Bestyrelsen har udarbejdet en formulering, der skal definere et aktivt medlem, som derfor skal indberettes til 
Forbundet: 
 

Man er aktivt medlem, når man er skydende eller deltager i arbejdet omkring skydning, træning, 
bestyrelsesarbejde, dommergerning eller man i øvrigt har stemmeret til foreningens generalforsamling. 

 

Formuleringen vil blive fremsat som lovændringsforslag til Forbundsmødet i marts. 
 

Formuleringen udløste en debat – især formuleringen ”deltager i arbejdet omkring skydning”  
Nogle klubber kom med forskellige eksempler på personer, der i deres klub deltager i arbejdet omkring 
skydningen – f.eks. forældre, der bager en kage til et arrangement, kører børn til stævner, etc. Personer, de 
ikke mener, bør registreres som aktivt medlem. Denne undtagelse kunne bestyrelsen tilslutte sig. 
 

Andre klubber har større grupper af personer, der kun kommer og hygger sig i klubben – og som man derfor 
ikke har registreret, da de jo ikke deltager i forbundets stævner, ikke modtager undervisning etc. Andre har 
ikke registret de personer, som de i foreningen har fritaget for kontingent – f.eks. bestyrelsesmedlemmer, 
æresmedlemmer, trænere etc. 
 

  



Bestyrelsens og flere klubbers holdning hertil er, at alle selvfølgelig skal registreres. Klubberne skal være 
opmærksomme på, at det jo ikke er MEDLEMMET, der er medlem af Bueskydning Danmark – men KLUBBEN / 
FORENINGEN. At klubben så bliver opkrævet forbundskontingent på baggrund af antal medlemmer – det må 
klubben tage højde for i sit kontingent til medlemmerne. 
 

Flere klubber skal være opmærksom herpå – og evt. få det rettet til i deres vedtægter. 
 

Der er intet til hinder for, at klubberne til førstkommende Forbundsmøde kan stille forslag om et nedsat 
kontingent for, hvad de kalder passive medlemmer, men bestyrelsen vil nok ikke fremsætte et sådant forslag.  
 

Der var efterfølgende dialog omkring GDPR – skal vi som forbund have en Databehandlerkontrakt med 
klubberne? Det mener vi ikke, at vi skal have, da vi som forbund ikke er databehandler. Det er vores 
leverandør af systemet, og der er taget højde for det i kontrakten iflg. Hans Lassen. 
 

Flere klubber er endnu ikke kommet i gang med deres GDPR – Helle vil finde skabelon hos DIF, som hun sender 
ud til klubberne. 
 

Der var et ønske om, at man for at lette indtastningen af medlemmer, som køn kan få Mand som default, da 
der trods alt stadig er flest mænd, der skyder med bue. 
 

Der var en klub, der ønskede, at importfilen blev rettet til, så der er ”import med oprydning” – dvs. at udgåede 
medlemmer automatisk bliver slettet. En importfil overskriver – og det vil derfor nok ikke blive muligt, da alle 
de data, der så efterfølgende er blevet indtastet af både medlem, klub og evt. forbund (træner, 
landsholdsskytte etc) så igen vil forsvinde. 
 

Frokost – og herefter opsummering på debatten 
 

Medlemsregistrering – v. Hans Lassen 
 

• Hvad er et medlem? 

• Der skal være ens regelsæt for alle 

• Formuleringen skal stilles som lovændringsforslag til Forbundsmødet, da det er en vedtægtsændring 

(ikke tidligere været en definition af et aktivt medlem) 

• GDPR – hvad må/skal vi 

• Helle skal tale med DIF – Skal der være en GDPR-kontrakt mellem Forbund/klub/medlemmer 

Trivsel – v. Eva Kartholm 

DIF har nedsat en etisk komite med en whistleblowerordning, med fokus på alle specialforbund. 
 

Workshoppen har skrevet en masse spørgsmål ned, og de er sorteret og vedhæftet som bilag til dette referat. 
 

Samarbejde med DIF 
Morten Holm-Nielsen redegjorde så kort for samarbejdet med DIF – bl.a. hvilke møder det forventes, at man 
deltager i – Budgetmøder, Formandsmøder og Topledermøder. Som udgangspunkt deltager alle 3 medlemmer 
af forretningsudvalget heri – MHN, JJ og EK. 
 

DIF’s etiske komite kan ikke komme med afgørelser – men med vejledninger. 
 

Fra 2020 kommer DIF med nyt politisk program – der skal laves nye strategiplaner i 2021 gældende fra 2022. 
 

Punkter i det politiske program er bl.a. Bæredygtighed – DIF er Danmarks vigtigste organisation for børn og 
unge – hvad kan vi gøre for at beholde dem indenfor sporten? 
Der tales også om, at forbundene skal tage mere socialt ansvar. Det kan være svært. Bueskydning Danmark 
kan ikke gøre mere. De sidste, der skal gøres aktive, er de sværeste at gøre aktive. 
Martin fra Lyngby udtalte, at det nok er fordi, vi indenfor bueskydning ikke betragter det som et projekt – Vi 
gør det bare. F.eks. laver ting for børn med særlige behov, såsom ADHD. Social ansvarlighed er at skabet det 
gode træningsmiljø. 
 

Det hus, forbundskontoret sidder i i Idrættens Hus, skal rives ned og nyt bygges – og i den anledning skal vi nok 
placeres andetsteds i mellemtiden. Der er også et uafklaret spørgsmål vedrørende fremtidens husleje.  
 



DIF holder DM Ugen i 2021 – Det bliver nok i Aalborg. Alle DIF-mesterskaber forsøges afholdt der. Uge 25. DR 
og TV2 vil transmittere derfra. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvilken disciplin vi vil deltage med. KR har 
møde med Mads Bang Aaen – koordinator for DM-ugen – i næste uge. Vi kommer derfor nok til at vente lidt på 
tildeling af DM’erne i 2021. 
 

Økonomi – v. Eva Kartholm 
EK redegjorde for vores indtægter i 2019 – og viste med figurer, hvordan økonomien er bundet op omkring de 
forskellige aftaler med hhv. TD, DIF strategiaftaler etc. 
 

Stor appel til alle klubber om at finde personer, der kan uddannes til dommere – så vi bedre kan benytte lokale 
dommere, og vi dermed slipper for at betale så store transport og overnatningsudgifter. 
 

Eventuelt 
MHN – Vi skal finde en måde, hvorpå vi får den mest gunstige kontingentstruktur. Vi vil i den nærmeste 
fremtid invitere en gruppe medlemmer til en diskussionsdag, hvor forskellige scenarier kan blive gennemgået. 
 

Husk – Sidste dato for indsendelse af lovændringsforslag er d. 15. november. 
 

Forbundsmødet er flyttet til lørdag d. 28.3.2020 
 

Camilla Søemod, Gladsaxe oplyste, at de synes, der mangler noget for voksne skytter, der ikke er på 
bruttolandshold etc. De vil derfor fra slutningen af november vil begynde at invitere dem til en gratis 
træningsaften i Gladsaxe, hvor hun og Dietmar Trillus vil stå til rådighed til en god buesnak, udveksling af info 
og træning. Det forventes at disse aftener vil blive afholdt hver anden måned. Hold øje med Gladsaxes 
facebookside. 
 

Sky-Media: For over et år siden blev Kenn Romme kontaktet af Sky-Media, der gerne ville lave en 
informationsvideo omkring Combat Archery. Det skulle være omkostningsfrit for Bueskydning Danmark – og 
indtægterne skulle de få via vores annoncører. Combat Archery projektet afsluttes som projekt ved udgangen 
af 2019. Da Sky-Media har haft sagen ”på hylden” siden vinter 2018, er tiden ligesom løbet lidt fra tanken bag 
filmen, og det den skulle bruges til. Vi imødekommer derfor ikke længere det behov, som var tilstede, og som 
var tanken bag produktionen. Skal der produceres en reklamefilm omkring Combat Archery, skal der defineres 
et nyt mål med produktionen, og vi er derfor kommet til den beslutning, at projektet parkeres indtil 
forbundets kommunikationsstrategi bliver fremlagt ved forbundets årsmøde, ultimo marts 2020. 
 

Generel reklamefilm blev vendt på mødet. Der var bred enighed blandt klubberne om, at behovet ikke er til 
stede, og at det ikke er noget, som klubberne ønsker at finansiere direkte fra klubbernes egen økonomi. Skal 
der laves en generel reklamefilm om Bueskydning, skal det altså gå via forbundet og der henvises igen her til 
den kommende kommunikationsstrategi.  
 

Det blev herefter forslået, at vi ansætter en fundraiser – evt. overvejer muligheden for et Royal Archery 
arrangement med Kronprinsen. 
 

Jan Jager, der er sponsoransvarlig i forbundet, redegjorde for de problematikker vi har – Vi har ikke mulighed 
for at lave netværksgrupper, som mange sponsorer ønsker. Klubberne kan skaffe sponsorater, da de ofte får 
fra sponsorer med lokalkendskab – den mulighed har vi ikke i forbundsregi. Man kan søge sponsorater til 
enkeltstående arrangementer – f.eks. hjælp til dyr eller skiver til et arrangement – men ikke til drift. 
Mht. Royal Run / Royal Archery - Kronprinsen har et stramt program – Da DIF fik ham involveret i Royal Run 
var det et spørgsmål om at finde en aktivitet, der kunne aktivere flest muligt mennesker, den mulighed har vi 
ikke med bueskydning. 
 

Der blev stillet forslag om, at vi laver en storkundeaftale med et firma, så vores klubber kan købe deres klubtøj 
der – og få en større rabat. JJ og MHN vil kontakte Bernt fra Sport og Profil i Odense, hvor vi allerede køber en 
del af vores landholdstøj. 
 

Mødet blev herefter afsluttet – og Morten takkede alle for deres fremmøde. 
 
Referent: Helle Jakobsen 



Bueskydning Danmark
Medlemssystem

BILAG 1



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Forside



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Hvor mange er kommet i gang?

• 26 klubber har registreret medlemmer:

• 129 ungdom

• 365 voksne

• I alt 494 medlemmer

• 33 medlemmer oprettet under Facebook gruppen under
Bueskydning Danmark for medlemssystem
Ikke megen aktivitet indtil nu



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Hvem skal registreres som medlem?

• Man er aktivt medlem, når man er skydende eller deltager i arbejdet 
omkring skydning, træning, bestyrelsesarbejde, dommergerning eller 
man i øvrigt har stemmeret til foreningens generalforsamling. 



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Hvad er kommet med på det sidste

• Mulighed for at importere fra en fil - klubadministrator
Udtræk kan komme fra klubben nuværende system
Kun minimum data, resterende data på tilføjes manuelt

• Slette funktion – klubadministrator
Private oplysninger slettes, fødselsdato og indmeldelsesdato 
bibeholdes aht. forbundets statistik

• Roller vises nu udfoldet så de ikke skal klikkes på

• Forbundet kan nu trække en liste med klubadministratorer



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Erfaringer

• Vi havde naturligt nok en del mindre ting ved opstarten

• Privatlivspolitik er beskrevet aht. GDPR

• GDPR krav er fastlagt. Klubber skal kontrollere om de har med i
deres vedtægter at medlemmerne er registreret ved klubben og
i forbundets medlemssystem

• Hvad har I af erfaringer?

• Hvad holder jer tilbage?

• Har I sendt logins til jeres medlemmer?



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Hvad mangler? Åben diskussion

• En del klubber skal bruge et bestemt system pga. kommunen
Mange har ingen krav og en del har nogen krav

• Hvor meget skal vi indbygge i medlemssystemet over tid?
Det vil koste da det er et firma der udvikler systemet



Bueskydning Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund

Afslutning på  workshop

• Tak for jeres input og deltagelse!



 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Bilag 2 
Trivsel i Bueskydning 
 
Resultatet af trivselsworkshop på formandsmødet i november 2019 
 
Spørgsmål man som klub kan stille, hvis man overvejer at lave adfærdsregler: 
 
Hvordan taler vi til hinanden også på sociale medier 
Har vi blik for den hele skytte 
Hvordan nedtrapper vi konflikter 
Hvilken adfærd ønsker vi af forældre – til træning og til stævner 
Hvordan hjælper forældrene  
Hvad med forældrekodeks, fairplay, forventningsafstemning 
Hvad forstår vi med sportslig adfærd 
Hvordan skaber vi trygge rammer 
Hvordan understøtter vi et socialt liv i klubben 
Hvordan balancerer vi mellem bredde og elite 
 
Står en træner alene med en skytte 
Hvordan retter vi på kroppen  
Hvad skal der stå i vores skydebanepolitik (skydeleder/alder og afstand m.v.) 
Hvordan sikrer vi os mod krænkende adfærd 
Hvordan håndterer vi mobning 
 
Hvad siger vores alkoholpolitik 
Hvad siger vores rusmiddelpolitik 
Hvad siger vores rygepolitik 
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