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Referat af hovedpunkterne fra Bueskydning Danmarks formandsmøde
Søndag den 31. oktober 2021, kl. 10.00
1. Velkomst v. formand Morten Holm‐Nielsen
MHN bød forsamlingen velkomment til formandsmødet, og udtrykte glæde ved at vi nu kan samles fysisk igen
til dialog om Bueskydning Danmarks fremtid.
2. Generel orientering om forbundets bredde‐ og elitearbejde i 2021 v. sports‐ og udviklingschef Kenn Romme
Bredde: Breddearbejdet har været udfordret af Covid‐19 restriktioner i 2021. Det ses desværre tydeligt på
antallet af aflyste aktiviteter. Træneruddannelse har været hårdt ramt af manglende tilmeldinger, og flere
kurser er derfor ikke gennemført. Træneruddannelsen følger uddannelseskalenderen som udgives hvert år,
men vi prøver også at være fleksible, hvis der opstår akutte behov. Vi har gode erfaringer med specielt 1‐2‐
Træner kurser, som kan oprettes som lokale kurser uden for den planlagte kursusplan.
Certificeringerne af de klubber, som indgår i klubudviklingsforløb, pågår stadig, og vi har et håb om at nå i mål
med de resterende klubber i løbet af 2022. Indsatsen vil fortsat være prioriteret i vores kommende strategi
for 2022‐2025, således at ny klubber kan indgå i udviklingen.
Vi har i december 2020 udgivet ATK Bue 2.0 og har afviklet kursus for trænere i ATK. Der arbejdes på at få
stablet lokalkurser på benene, som forventes at komme i udbud i 2022. De nye retningslinjer i ATK vil blive
indskrevet i vores trænermateriale, således at ATK over tid ikke vil være et selvstændigt projekt, men indgå i
den almene træneruddannelse.
Buernes Dag 2021 satte rekord for antallet af deltagende klubber. Vi arbejder mere databaseret på dette
tilbud og kan ud fra data kun være tilfredse med aktiviteten, som skaber lokal synlighed og nye medlemmer til
de deltagende foreninger.
Sommerskydning blev i 2021 udbudt under nye rammer. Man kunne nu tilmelde sig på en ønsket afstand og
var dermed ikke låst af regler for klasse/kategori. Dette tilgodeser specielt ”den nye skytte” som kan teste et
konkurrencekoncept af i trygge rammer, på en afstand som passer niveauet. Stigningen af deltagertallet
skyldes også en flot øget PR‐indsats omkring konceptet, og aktiviteten har generelt kostet mange flere
administrative ressourcer at løfte end tidligere.
Elite: Også elitearbejdet har i 2021 været udfordret af Covid‐19 restriktioner. Der er brugt mange ressourcer
på at håndtere retningslinjer, både for afvikling af aktiviteter i Danmark og for de rejsende skytter.
Johan Weiss fratrådte sin stilling som sportskonsulent 31. januar 2021, og den stilling er bevidst ikke blevet
genbesat. Stillingen er finansieret via fondsmidler, som vi muligvis ikke vil få tildelt igen fra 2022.
Talentcenteret i Aarhus er lukket ned efter dialog med Aarhus Bueskyttelaug og de tilknyttede
talentcentertrænere. Efter noget tid med spinkelt grundlag for at opretholde TC Aarhus, var tiden nu til at
prøve noget andet. Grundet det afsluttede samarbejde med Team Danmark, har vi sat åbning af nye
talentcentre på standby. De 3 eksisterende talentcentre (Taastrup, Broby og Holstebro) forsætter.
På trods af covid‐19 er det alligevel lykkedes at afvikle 3 x udendørs DM, hvilket har været positivt. Tilslutning
til alle 3 stævner har dog været mindre end normalt.

2021 har været et internationalt godt år for Bueskydning Danmark. Vi har fået nye europæiske mestre i Dame
Compound ved Tanja Gellenthien og i 3D Instinktiv Mix hold ved Rikke Holten og Frank Christiansen. Det
fremhæves også at Ludvig Njor Henriksen skød sig til en meget flot sølvmedalje til U‐VM for Herre Recurve
Kadet klassen. Mathias Fullerton har præsteret en rigtig flot senior debut sæson, med mange flotte resultater.
Han slutter sæson 2021 som nr. 2 i verden!
3. Orientering om DIF, DGI, Team Danmark v. formand Morten Holm‐Nielsen
MHN har deltaget i et møde med DIFs politiske ledelse ved Hans Natorp og Kenneth Plummer. DIF har nu –
efter længere tids dialog og mødeaktivitet ‐ erkendt, at DGI‐skydning ikke er interesseret i at indgå i et
samarbejde med Bueskydning Danmark, og at der er langt imellem parterne. Bueskydning Danmark har siden
2017 været i dialog med DGI‐skydning, men har kontinuerligt oplevet en modvilje fra DGI‐skydning til at
samarbejde, og nu er dialogen stoppet. Der skal i samarbejde med DIF nu kigges på, hvordan Bueskydning
Danmark styrker egen initiativer.
Nr. Snede har spurgt Bueskydning Danmark om vi vil stille dommere til et DM i DGI‐regi. Det har Bueskydning
Danmarks bestyrelse afvist.
Bueskydning Danmark opfordrer de medlemsforeninger, som også er medlem af DGI, til at forsætte samarbejde
med den lokale DGI‐afdeling. Til gengæld fraråder Bueskydning Danmark, at man samarbejder med
landsafdelingen ‐ det både gælder DGI Landsforeningen og Landsdelsforeninger.
Team Danmark har valgt at stoppe samarbejdet med Bueskydning Danmark pr. 31.12.2021. Den beslutning blev
truffet i Team Danmark efter et styregruppemøde i september imellem Team Danmark og Bueskydning Danmarks
sportslige ledelse. Beslutningen blev præsenteret for Bueskydning Danmark den 29. september 2021, og kort
efter blev der afviklet endnu et styregruppemøde hvor Team Danmark fremlagde deres beslutningsgrundlag. Det
var ikke et grundlag som Bueskydning Danmark var enige i. Efter sparring med DIF‐kommunikation har vi valg ikke
at gå aggressivt i medierne.
4. Orientering om Bueskydning Danmarks økonomiske grundlag v. økonomiansvarlig Eva Kartholm
Eva indledte med at nævne, at det mest interessante ved forbundets økonomi – på sin vis er indtægterne. Det
er uanset hvordan man ser på det, dem, der sætter retningen for aktiviteten.
Eva forklarede sammenhængen i forbundets indtægter og gav også et tilbageblik på udviklingen de seneste
år. Fordeling af midler 2021. Af diagrammet ses det hvor stor en del af den samlede indtægt, der udgøres af
støtten fra Team Danmark.
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Grafen viser de historiske tal fra de vigtigste indtægtskilder + fremskrivningen til den kommende år.
Eva Kartholm sagde, at bestyrelsen nu forsøger at lægge et ansvarligt budget, men også at bestyrelsen har brug
for at tænke sig grundigt om, og at budgettet derfor ikke er lige om hjørne.
Sidst gjorde Eva opmærksom på, at hun ganske ofte hører både fra aktive skytter og andre i og omkring
forbundet, som har den opfattelse, at bestyrelsen – og i hvert fald forretningsudvalget – oppebærer honorar. Eva
understregede, at alle i bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Og at bestyrelsens medlemmer selvfølgelig glad
og gerne yder indsatsen, men at det måske godt kan være lidt ærgerligt at skulle lægge øre til den misforståelse,
at der følger et honorar med posten.

5. Drøftelse af nyt tiltag omkring 3D banerne v. næstformand Jan Jager
Der blev præsenteret et initiativ, hvor Bueskydning Danmark samler de baner/klubber som er interesseret i
en ”fælles adgang” til 3D baner rundt i landet. Over initiativet kan bygges et konkurrenceset‐up, hvor
resultater på de ”tilmeldte” baner, kan udgøre en form for turnering. Fordelen ved et tværgående adgangspas
til banerne ligger både hos skytter og klubber. Administrationen ligger hos Bueskydning Danmark.
Forsamlingen så positivt på ideen og Bueskydning Danmark vil nu arbejde videre med initiativet.
6. Præsentation af strategiplaner 2022‐2025 v. sports‐ og udviklingschef Kenn Romme
Der blev orienteret om baggrunden for, hvorfor Bueskydning Danmark laver strategiske aftaler med DIF, hvor
hvad det betyder for det økonomiske grundlag som forbundet får, rettet imod drift og udvikling.
DIF politisk prioriterede indsatser blev matchet op imod Bueskydning Danmarks strategiske plan for 2022‐
2025, og de konkrete initiativer på de 4 spor blev gennemgået.
For de kommende 4 år, har Bueskydning Danmark lavet strategisk aftale på:
Spor 1: Fastholdelse af nye skytter, primært børn og unge
Spor 2: Rekruttering af nye skytter, primært børn og unge
Spor 3: Bueskydning Danmarks engagement i DIF Soldaterprojekt
Spor 4: Fastholdelse og udvikling af talent‐ og eliteskytter i Bueskydning Danmark
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Bueskydning Danmarks aktivitetstilskud for strategiaftalen udgør årligt kr. 1.175.000, ‐ hvilket svarer til en
procentvis stigning på 26% i forhold til forudgående aftale. Midlerne er bundet op på de strategiske indsatser,
og kan således ikke allokeres til andre aktiviteter i forbundet. Hele Bueskydning Danmarks strategi findes på
https://bueskydningdanmark.dk/om/forbundsstrategi‐2018‐2021/
7. Klub‐samtaler efter Corona v. økonomiansvarlig Eva Kartholm
Bueskydning Danmarks bestyrelse er i gang med en dialogrunde med medlemsforeningerne, og har på
nuværende tidspunkt haft kontakt til ca. 50% af alle foreninger. Nedenstående er et udtræk af de tendenser
og svar som er kommet ud af samtalerne:
 Mange er kommet godt i gang igen, med træning og mindre lokale aktiviteter
 Der opleves interesse og medlemstilgang. Dog stor medlemsudskiftning
 Udfordring med fastholdelse og rekruttere nye aktive frivillige
 Der er fortsat facilitetsudfordringer
 3D ”klippekort” ordning – Mange positive tilbagemeldinger og interesse
 Mange oplever et godt samarbejde med BD
8. Rundbords samtaler v. økonomiansvarlig Eva Kartholm
Forsamlingen splittede sig op og satte sig ved de 5 borde til dialog om nedenstående emner. Bueskydning
Danmarks bestyrelse samler op på samtaler og feedback fra workshoppen og efterbehandler på kommende
bestyrelsesmøde. De 5 emner var:
 Faciliteter til bueskydning
 Rekruttering og fastholdelse af frivillige
 Stævneformer
 Øget finansiering af Bueskydning Danmark
 Sponsorer, hvordan?
Hovedpunkterne fra rundbordssamtalerne refereres selvstændigt.
9. Forbundsmødet v. formand Morten Holm‐Nielsen
Bueskydning Danmarks forbundsmøde bliver afviklet den 2. april 2022. Der er endnu ikke fundet lokation til
afvikling af mødet, men dette bliver meldt ud sammen med mødeindkaldelsen. Ændringsforslag skal være
sekretariatet i hænde senest d. 15. november 2021
10. Eventuelt v. næstformand Jan Jager
Der blev holdt en tale og overrakt en gave fra en gruppe medlemsforeninger til sekretariatsleder Helle
Jakobsen.
Formand Morten Holm‐Nielsen rundede mødet af.
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Workshops/Rundbords samtaler:
Sponsor, hvordan + Øget finansiering af Bueskydning Danmark
De to workshops om finansiering og sponsorer var slået sammen til en.
Der blev talt om forbundets økonomi og om muligheder for at rejse midler. Afhængigheden af Team Danmark
blev også vendt, og selvom det kan være fristende, at sige støtten fra i kølvandet af Tema Danmarks beslutning
om ikke længere at støtte bueskydning, var der enighed om, at det er vanskeligt at rejse så mange penge andre
steder.
Det blev fremført, at der kan modvilje hos skytterne mod at deltage eksempelvis i sponsorarrangementer til
fordel for forbundet, og der var også deltagere som anførte, at de kræfter som man har til at rejse midler, nok
naturligt vil blive brugt enten til skytten selv eller til hjemmeklubben. Der var dog det konkrete forslag, at man
kunne se, om der er fonde, som kan støtte forbundet.
Rekruttering og fastholdelse af frivillige




















Lyngby: Aktivere unge har været begrænset succes, forældre har virket bedre til at fungere som trænere
Ulbølle: Modsat oplevelse af Lyngby. Unge medlemmer spørger til hvad træneruddannelse kan bruges til
udover bueskydning
Esbjerg: Har fået opbygget en aktiv ungdomsgruppe, har taget omkring 2 år. Har krævet en ”frivillig ansvarlig”
for at styre og hjælpe gruppen
Lyngby bruger uge til bueskole og forældre til stævner og andre praktiske formål
Holstebro: Mister løbende unge medlemmer når de starter på uddannelse væk fra byen
Start med at tage fat i de unges forældre (hvis de kommer ned i klubben!)
Forældre er gode at have til det sociale som kagebagning etc.
Unge er gode til fællesarrangementer – husk påskønnelse
I Lyngby er trænere kontingentfrie som en slags gulerod
Måske skal 1‐2‐trænere ikke kræve et medlemskab af Bueskydning Danmark?
Hvordan får man startet processen med at forældre bliver aktive?
o Nudge
o Det gode eksempel
o Fjern frygten for at hjælpe
o Klart afgrænset opgave
o Ansvar (tilpasset til opgaven!)
o Måske en primær tovholder for de frivillige
Hvordan er man selv startet som træner?
o Som forældre
o Der manglede en træner
o Havde lyst til det
Sociale arrangementer til at styrke det sociale liv i klubben
o Juleskydning, fastelavn, Halloween etc.
Bruge børn/unge som ambassadører for sporten til at trække nye medlemmer
Have forældre med til DM så de lærer hinanden at kende = bedre socialt samvær
En klub betaler unge 500 kr. om måneden for at være træner. Varsom med den vej!
En træner uddannelse kan bruges til et CV for at vise engagement

Faciliteter
Mange foreninger er pressede på deres faciliteter både ude og inde.
Vi har den udfordring som en ”lille” sport, så er det svært at gøre sig gældende, når der skal tildeles lokaler/haller
og udendørs arealer.
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Desværre går der meget frivillig tid med at få løst facilitetsproblemerne.
Der skal skrives mange mails og holdes mange møder for at finde løsninger.
En mulighed er at leje private lokaler/haller, men det kan give følgende problemstillinger:




Hvis man lejer sig ind privat, er det så muligt, at få tider i de kommunale lokaler igen.
Hvordan er reglerne i folkeoplysningsloven, for muligheder med tilskud.
Der er ikke ens regler i alle kommuner, hvad er minimumstilskuddet og hvordan beregnes tilskuddet.

Emne til kommende workshop/kursus kunne være folkeoplysningsloven.
Stævneformer
Konklusionen efter snakken var, at der ikke var nok stævner, så opfordringen var til klubberne om at afholde flere
stævner.
Der var ikke det store ønske om at lave andre stævneformer, end dem der var i forvejen.
Det ligger stadig frit for at indbyde til en anderledes stævneform, blot det bliver beskrevet i indbydelsen.
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