
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. august 2021 

  
Til stede fra bestyrelsen:  Morten Holm-Nielsen (MHN) 
  Jan Jager (JJ)  
  Eva Kartholm (EK) referent 
  Hans Lassen (HL) 
  Maria Selch-Olsen (MO) 
  Bjarne Strandby (BS) 
  Tomas Jensen 
  Kenn Romme (fra punkt 3) 
 
Afbud:  Henny Jeremiassen (skyder Fynske Mesterskaber) 
   

1. Udsendte referater 
Ingen bemærkninger 
1.1. Tidligere bestyrelsesmøder 
Ingen bemærkninger. 
1.2. F.U.  
Ingen bemærkninger.  
1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden 
Ingen bemærkninger. 
 

2. Orientering ved formanden 
2.2. DIF/DOK 
DGI – status på vores henvendelse til DIF: Der er ikke noget nyt i sagen, og årsagen forventes at være, at DIFs 
politiske ledelse har deltaget i OL i den seneste tid. DIFs bestyrelse holder dog deres første møde i denne 
weekend, og vi kan håbe på, at vores sag er en af de ting, som bliver drøftet.  
Vi har afgivet høringssvar efter vi har modtaget den første udgave af strategiaftalen. Der er særlig grund til at 
fremhæve udfordringerne med konkurrencesituationen ift DGI, når vi skal drøfte DIF-støtte. Vi er nødt til at skrue 
ned på de bredere aktiviteter i DIF-regi – fx soldaterprojektet, og i stedet finde tilbage til vores kerneydelser.  
 
I samarbejde med Sport Event Danmark, er vi i gang med at undersøge om vi kan give et samlet bud på en række 
internationale bueevent. I den forbindelse har Morten besøgt Randers kommune og Trekantsområdet. 
I den kommende uge besøges Herning Kommune. 
 
2.3 World Archery  
Kongres 2021 – forslag til behandling 
Morten fremhævede tre forslag: 
- Ændring af 122 ansigter til 100  
- Ændring af kvalifikationsskydninger ude fra 72 pile til 60 

Danmark stemmer imod begge forslag 
- Optagelse af barbue på VM-programmet 

Danmark stemmer for 
- For eller imod ift de øvrige forslag afgøres af Morten på stedet.  
 
Bueskydning Danmark er blevet spurgt, om vi vil bære stemmer for en lang række lande, som har vanskeligt ved 
at deltage på grund af indrejse restriktioner i USA. Det havde efter vores mening været hensigtsmæssigt at holde 
mødet virtuelt.  
 

  

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 

Tlf.: +45 43 26 27 28 
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk 

E-mail: info@bueskydningdanmark.dk 



 

2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic 
Der var tilfredshed med NUM selvom det selvfølgelig ville have været dejligt, at kunne mødes som normalt. 
Enkelte havde – siger Tomas – efterspurgt finaleskydninger, men som tidligere besluttet ville det have været 
vanskeligt især på grund af tidsforskellen og forskelle i mulighederne for netadgang mellem landene.  
 
2.5 Andet 
Ingen bemærkninger 
 

3. Strategiarbejdet 
Bueskydning Danmark har afleveret høringssvar efter modtagelse af tilbagemeldingen fra DIF. Vi er – i 
konkurrencesituationen med DGI – nødt til at nedtone vores engagement i DIF-initiativer som fx 
soldaterprojektet til fordel for vores kerneaktiviteter. Det forventes, at DIFs bestyrelse, efter behandling af 
høringssvar, giver endelig melding på rammen for den strategiske aftale i løbet af september.  
 

4. Magasinet/Kommunikationsstrategi 
Tomas og Eva har redaktionsmøde i starten af september med henblik på næste udgivelse 
Eva efterlyste bedre SoMe-dækning af DM-erne. Det skal planlægges bedre, hvem der eksempelvis tager billeder. 
Vi forsøger at få TD til det. Forankres i sekretariatet.  
 

5. Kassereren 
5.1 Perioderegnskab og budgetopfølgning 
Der er ikke så stor kontingentnedgang som forventet, men der er generel stor usikkerhed om årets resultat og 
ikke mindst om indtægterne fremover. Særligt de eksterne bidrag.  
Morten præsenterede en ide til sponsorarbejde, som han og Eva har arbejdet med. Det er nødvendigt, at der er 
bestyrelsesophæng men eller kan sponsorarbejdet lægges ud til interesserede – og der er konkrete personer, 
som skal kontaktes. Morten kontakter de pågældende.  
 

6. Opfølgning på udvalgsarbejde 
6.1 Eliteudvalget 
Bueskydning Danmark har afviklet onlinemøde med forbundets skytterepræsentanter. På dagsordenen var bla. 
evaluering af udtagelsessystem, støttestruktur og forretningsgange for international skydning, ligesom rammer 
for den kommende internationale sæson blev drøftet. 
Bestyrelse fik en orientering om afvikling af OL2020 hvor Maja Jager deltog (Deltagende ledere: Niels Dall og 
Johan Weiss) og afvikling af Ungdoms VM 2021, hvor Ludvig Henriksen vandt individuelt VM sølv i Herre Kadet 
Recurve. Der blev ligeledes givet en orientering om de kommende internationale stævner, EM2021 i 3D og 
VM2021 Skiveskydning.  
Bestyrelsen blev orienteret om opstart af forhandlinger om et nyt talentcenter i Vestdanmark. 
 
6.2 Breddeudvalget 
Hans gav en meget grundig orientering. De væsentligste punkter gengives herunder: 

- Vi har haft status møde med Mikkel vores DIF-konsulent angående den nuværende strategi. Der 

var primært fokus på at prioritere hvilke indsatser vi som forbund skal have fokus på det sidste halve år af 

denne strategiperiode, samt genstartstiltag efter Corona lukningen.  

- Skole OL 2022 – der er indbudt til den kommende sæson.  

- Trænerkursus  

- Træneruddannelsen er sat i gang igen.  

- Der er afholdt 2 stk 1-2 træner kurser  

- Der er planlagt 2 runder af Grundtræner kurserne en i øst og en i vest  

- Prøver at få planlagt en runde kandidattræner kurser, hvor Aarhus og Aalborg i fællesskab ”byder ind” på 

den så det bliver afviklet og de kan blive certificeret.  

  



 

- Buernes Dag 2021 

Buernes Dag 2021 bliver afviklet søndag den 5. september 2021 med 25 deltagende klubber. Det er historisk 

mange.  

- Combat Archery  

I forhold til vores Danmarks turnering holder det hård med Combat Archery, men jeg oplever at flere klubber 

begynder at røre lidt på sig i forhold til CA.  

- Certificering  

Certificeringsfest i Thy på fredag den 27. august  

 

Kigger frem på hvad der skal ske I bredden resten af 2021 

- Evaluering af afviklede aktiviteter. Desuden: 

- Bueskydning Danmark Camps  

Konceptet har skiftet navn  

Vi håber at afholde en camp i øst og i vest i efteråret  

- Træneruddannelse  

Lave PR for at klubberne kan tiltrække et 1-2 træner kursus til klubben  

Afvikle 2 runder af Grundtræner, en i øst og en i vest  

Afvikle en runde kandidattræner kurser i vest  

Udgive ATK 2.0 i fysisk bog  

Udvikle ATK 2.0 aftenkurser med vores instruktør  

Der bliver lavet en PR indsats med fokus på kvindelige trænere  

Hvis der bliver tid eller vi får en praktikant skal der laves et e-læringskursus om at træne piger i Bueskydning.  

- Nye stævneformer  

- Der er to Run Archery stævner I kalenderen i september  

- Dommerkursus  

Der skal afholdes et dommerkursus og laves en indsats for at få flere deltagere. Bestyrelsen anbefaler at lave 

en interview med en ny dommer for at afklare og kommunikere, hvad der er interessant ved 

dommergerningen.  

- Ungdomskonference  

Bueskydning Danmarks først ungdomskonference skal afholdes den 2.-3. oktober  

 

En enig bestyrelse vedtog, at det fremover er uforeneligt at arbejde som underviser, instruktør eller træner 

under Bueskydning Danmark, hvis man samtidig løser en tilsvarende opgave under DGIs landsledelse eller for 

en DGI landsdelsforening.  

 

6.3 Lovudvalget 

Ingen bemærkninger. 

 

6.4 Dommerudvalget 

Status på dommerkursus – se afrapportering fra breddeudvalget.  
 
6.5 Andet 
Medlemssystem – status på udmøntning af beslutningen fra forbundsmødet.  
Hans følger op.  
Opfølgning af vedtagelsen om brug af de 100.000 fra prisen som årets specialforbund.  
Medlemssystem som ovenfor. Hjemmeside – Morten kontakter Format.  
Startpakke. Bueskydning Danmark køber ind til konceptet ved behov.  
Hall of Fame i Bueskydning Danmark (virtuel). Eva skriver kriterier – med Jan som opponent.  



 

Paraskydning – skal vi henvende os til Parasport Danmark for et samarbejde. Bestyrelsen var helt enig – Morten 
tager kontakt.  
 
Bestyrelsens har foretaget rundspørger til forbundets medlemsforeninger. Vi er ikke hele vejen rundt endnu. 
Processen fortsættes og der laves en samlet evaluering af de dialoger der er taget.  
Bueskydning Danmark søger en praktikant til at varetage opgaver vedr. elektronisk trænermateriale.  
 

7. Formandsmødet 2021 
Formandsmødet bliver afholdt den 31. oktober i Nyborg. Indbydelse bliver sendt ud sidst i september måned. 

 
Forbundsmødet 2022 
Forbundsmødet bliver afholdt den 2. april. Datoen er flyttet for ikke at afholde det sammen med Ungdoms DM 
indendørs. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. oktober via Teams. 
 

 


