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Dato Måned Sted Arrangør Type 
1 11 Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA 18 m 
1 11 København og Middelfart DBSF Massagekursus for trænere 
2 11 Arcus’s lokaler, Bellinge DBSF FELTMØDE 
7-9 11 Idrættens Hus, Brøndby DBSF DOMMERUDDANNELSE 
     
7-9 11 Arcus’s lokaler, Bellinge DBSF Trin 3 kursus – del 1 
15 11 Grøndal Centret Københavns Bskl. Troldejagten – Ungdom
16 11 Grøndal Centret Københavns Bskl. Troldejagten – Senior
16 11 Idrættens Hus, Vejle Vejle Bskl. FITA 18m
30 11 Århus Århus Bskl. Ungdomsstævne
6 12 Elro Arena - Randers Randers Bskl. FITA 18/12/8 m  Tilmelding
12-14 12 Arcus’s lokaler, Bellinge DBSF Trin 3 kursus – del 2   
   
4 1 Taastrup Idræts Haller TIK Nytårspokalen – 
    18m Fita m. finaler
17 1 Bellinge Arcus Skt. Sebastian Cup og FM
17 1 Helsinge Helsinge Møllejagten - Ungdom
18 1 Helsinge Helsinge Møllejagt - senior og junior
25 1 Hillerød Hillerød Bskl. Frederiksborgpokalen – 
    18m Fita m. finaler
6-8 2 Arcus’s lokaler, Bellinge DBSF Trin 3 kursus – del 3   
   
14 2 Grøndal Centret Københavns Bskl. Ungdomsturnering – FITA
21-22 2 Idrættens Hus, Brøndby DBSF Nordisk Møde
Måske også det årlige dommermøde med deltagelse af dommere fra øvrige nordiske lande
21 2 Ravnsborghallen, Køge Køge Bskl. FITA – ungdom – AFLYST
22 2 Ravnsborghallen, Køge Køge Bskl. SM Senior/Junior -FITA 18m
1 3 Helsinge Helsinge Bskl. SM ungdom
4-8 3 Rzeszow, Polen FITA VM Indendørs
7-8 3 Stribhallerne, Middelfart Middelfart Bskl. DM ungdom inde
14-15 3 Taastrup Idræts Haller TIK DM Senior og Junior
21 3 Lyngby Lyngby Skivestævne – 
    ungdomsturnering
5 4 Scandic, Odense DBSF Forbundsmøde
Ude 2009
29 3 Dyrehaven, Raadvad Kro Lyngby Bskl. Dyrehaverunden
5 4 Scandic, Odense DBSF Forbundsmøde
14-19 4 Riom, Frankrig EMAU GP 1
2 5 Ørneborgvej, Randers Randers Bskl. FITA
23 5 Gladsaxe Stadion Gladsaxe Bsk. OL runde – Ungdom – 
    m. specielle finaler
24 5 Gladsaxe Stadion Gladsaxe Bsk. Senior Junior – 70m runde – 
    med specielle finaler 
3. uge 5   EMAU JC1 
19-24 5 Sofia, Bulgarien EMAU GP 2
31 5 Middelfart Middelfart Bskl. Ungdomsstævne – 
    DBSF runde
2-7 6 Antalya, Tyrkiet EMAU GP 3
13 6 Nykøbing F Nykøbing F Bskl. SM Ungdom
14 6 Nykøbing F Nykøbing F Bskl. SM Senior
21 6 Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA 
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Denne udgave af Bueskydning handler bl.a 
om de spændende nye tider som venter på 
bueskytterne. Læs Rolf Lind´s indlæg om de 
fremtidige tanker.  
Compoundsiden løftes af TRIOC, en gruppe 
med særlig interesse og indsigt i compound-
buen. Læs inde i bladet om gruppens første 
indslag.
Og..så er det allerede ved at være tid til at 
tænke på Forbundsmøde 2009. Helle annon-
cerer i bladet at det er tid for indsendelse af 
lovforslag som ønskes diskuteret på mødet 
i foråret. 
TIK inviterer til skydning om Nytårspokalen  
så vinterens udfordringer er godt igang.
God fornøjelse...

               red.  
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Nekrolog
Dansk 
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Det er med sorg, vi har modtaget meddelelsen om Villy Hengebergs alt for pludselige død.

Dansk bueskydning og Randers Bueskyttelaug har mistet en af sine gamle trofaste ledere.

For os, der er blevet inspireret til bueskydning gennem vores børn, stødte vi hurtig på Villy, for 
hvor der foregik noget med børnene var Villy med og involveret på den ene eller anden måde. 
Som træner for Randers’s børn og som leder for børn fra andre klubber ved træningssamlinger, 
ved rejser osv. 

Utallige er de år, hvor Villy trofast har tjent vor sport. Når man tænker på, hvor længe han har 
været i dansk bueskydning fristes man til at sige: Altid. Villy har været formand i Randers i 
mere end 25 år fordelt på 2 perioder, og i hans formandstid har klubben vokset sig stor og stærk, 
og især på ungdomssiden har klubben gjort sig flot gældende. Dette er i høj grad Villys fortjene-
ste. 

Utallige er de timer Villy har lagt i klubben og på træningsbanen, hvor han med stor dygtighed 
og indsigt har lært børnene at håndtere bue og pil.

Utallige er de timer, hvor Villy har deltaget med interesse i forbundets udvikling. Jeg kan ikke 
huske et forbundsmøde gennem de sidste mange år, hvor Villy ikke har deltaget. Altid med in-
teresse for især ungdommens vilkår. Ofte, når vi har mødtes ved stævner eller møder, har Villy 
haft fat i mig med gode ideer til udvikling af ungdomsarbejdet – ideer der opstod ”ved roden” 
- nemlig gennem hans eget arbejde med de unge skytter. 

Det må have været en særlig glæde for Villy at opleve, at Mads Krogshede blev verdensmester.

Ved Forbundsmødet i 2008 blev Villy tildelt forbundets guldnål for sit mangeårige og store ar-
bejde for Randers Bueskyttelaug, for dansk bueskydning og for ungdommen i særdeleshed. En 
hæder Villy i den grad fortjente.

Vi vil alle savne Villy.

Ære være hans minde.

Rolf Lind
Formand DBSF
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Mindeord om
 Villy Hengeberg

Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelsen at Villy Hengeberg var afgået ved døden d. 14. 
oktober. Vor sport har mistet en god ven, en personlighed, der på sin altid beskedne måde var 
klar til at hjælpe, når der var et behov.  

Villy har om nogen været med til at udbrede interessen for bueskydning her i landet og dermed 
øge medlemstallet under D.B.S.F. – det er Randers Bueskyttelaug et synligt bevis for. Men det 
er ikke kun i Randers, at Villy har været aktiv. Villy har deltaget i utallige aktiviteter rundt om-
kring i landet, hvor bueskydning har været med til at tiltrække publikum – han var altid klar til 
at hjælpe og tage et ansvar.

Det var en stor glæde for mig, at Villy blev tildelt Forbundets Guldnål, se Bueskydning 4`08, 
side 11, hvor indstillingen til denne meget fortjente hædersbegivenhed fortæller om mange af 
Villy´s  kvaliteter.

Jeg har kendt Villy i over 25 år og vil slutte mine mindeord med:

Villy på forsiden. Der kan være mange grunde til, at man bliver placeret på forsiden af Bue-
skydning. Her Villy Hengeberg. Han skyder med bue – han deltager i en masse stævner – han 
tager med ungdomslansholdet, når de deltager i turneringer over hele Europa – han hjælper på 
træningssamlingerne – han træner de unge skytter i klubben – og han har lige haft fødselsdag 
(50 år, Bueskydning Aug/Sep 1990). Som fotoet viser: Villy var altid klar til at hjælpe.

Ære være Villys minde.

Erik Kornbek  
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Vi har gennem længere tid drøftet, hvorledes 
vi kunne forbedre udviklingen af talenter 
i dansk bueskydning. Specielt for seniorer 
indenfor compound og recurve udenfor eli-
tecentret har det knebet med tilbud. 
Vi er i denne proces nået frem til følgende 
model: 

Elitecentret forbliver som det er og tager sig 
af de skytter, der bliver optaget på centret. 
Storsamlingerne for ungdom fortsætter som 
hidtil, således at den første berøring med 
talentarbejdet, den unge får, bliver storsam-
lingerne. Hver samling vil blive ledet af en 
kompetent compoundtræner og en kompetent 
recurvetræner. 

Næste trin i processen bliver bruttoholdene. 
Her skilles compound og recurve i hver sin 
linje. Bruttoholdene kommer til at bestå af de 
bedste unge - rekrutteret fra storsamlinger og 
klubber samt talenter inden for seniorer, som 
enten er vokset ud af ungdomsrækkerne, først 
er kommet til som senior eller som først har 
vist talent som senior. 
Den kommende mode
l tager således ikke udgangspunkt i alder med 
ungdomssamlinger og seniorsamlinger (som 
der har været for få af), men derimod i bue-
typer med compoundsamlinger og recurve-
samlinger. Inden for buetyperne kan trænerne 
vælge at holde nogle samlinger aldersopdelt 
andre fælles.
 
Fra bruttoholdsamlingerne rekrutteres de 
skytter, der skal deltage i internationale op-

gaver for såvel ungdom som seniorer. Alle 
vil have lige mulighed for at kvalificere sig, 
hvilket også gælder elitecenterskytter, som 
fremover også skal kvalificere sig til delta-
gelse i internationale stævner sammen med 
øvrige seniorskytter. 

Compoundbruttoholdet vil blive trænet under 
ledelse af Erik P Nielsen, Henrik Rasmussen 
og Niels Baldur. 
Da Mogens Lie 
har været uenig i nogle af de nyskabelser mo-
dellen medfører, har Mogens meddelt, at han 
ikke ønskede at være en del af det nye setup.
 
I hans sted har Bo Steimann accepteret at lede 
træningen af recurveskytterne. Dette vil ske i 
samarbejde med Henrik Toft. 

Den nye model vil træde i kraft fra 1/1 2009, 
og der vil blive offentliggjort en væsentligt 
mere detaljeret beskrivelse af den nye frem-
gangsmåde, så snart mere detaljerede planer 
foreligger. Disse er under udarbejdelse og 
omfatter såvel aktiviteter som økonomi, da 
planerne jo også skal indarbejdes i budgettet 
for 2009.
 
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at 
takke Mogens for hans store arbejde med 
ungdommen gennem de seneste år. Vort 
ungdomsarbejde er rykket adskillige klasser 
op bl.a. grundet Mogens arbejde, og de gode 
erfaringer vi har gjort gennem de sidste otte 
å,r vil blive inddraget i tilrettelæggelse af 
fremtiden.

Vedr. træner, ungdomsprojekt 
og seniorprojekt

Af. Rolf Lind 
Formand DBSF

Dansk 
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

Meddelelse
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TRIOC gruppen.. 
Temmelig Resultat-orienteret Indsats Omkring  Compound.

..er så småt sat i gang. 

Det er nu blevet en realitet, at der skal etableres en gruppe, som arbejder med og målretter
sin hjælp til at løfte dansk compound skydning. Gældende for kadetter, juniorer, ung-seniorer
og seniorer, på eliteplan. 
De bærende kræfter og ideskabere til projekt TRIOC er; Erik.P.Nielsen, Niels Baldur, Henrik 
Rasmussen. 
Ud over dem, vil gruppen bestå af flere erfarne compound skytter, der alle vil bidrage med de-
res viden og vilje til projektet, så vi i samlet flok kan løfte dansk compound skydning i niveau, 
med mål mod internationale topplaceringer. 

Arbejdet omkring TRIOC er i en opstart fase, og der ligger et større planlægnings-arbejde om-
kring mulige aktiviteter indenfor budgetrammerne til 2009. Da projektet kun har haft kort leve-
tid, kan vi indtil videre kun oplyse hvilke udtagelsesregler, som gælder for indendørs sæsonen 
2009, med henblik på udtagelse til VM indendørs 18m, 4. til 8. marts 2009 i Rzeszow, Polen.

En af de markante ændringer, som vil ske i fremtiden, er at TRIOC gruppen vil samle alle elite 
compound skytter i en samlet trup, således at den tidligere adskillelse imellem de unge og se-
niorerne ophører. 
En af de væsentlige ændringer skytterne vil opleve, er at TRIOC gruppen vil stille krav til 
trænings aktivitet og stævne deltagelse, som betingelse for at skytten kan optages og være i 
TRIOC truppen. 

Et meget detaljeret program og info til elite skytterne, vil annonceres senere.
__________________________________________________________________________

Til VM i  Polen – d. 4. - 8. marts 2009, sendes der fra forbundet: 1 DSC og 3 
HSC skytter. 

Da der ikke er budget til at sende et junior hold til VM i Polen, pga. af udendørs sæsonen 2009 
får nogle meget dyre rejse aktiviteter, (bl.a. udendørs VM i USA), åbner vi mulighed for at 3 
junior herre og en junior dame skytte, kan deltage i VM junior klassen via selvbetaling. 
Kvalifikations kravene for junior skytter, skal dog være opfyldt. 
Samtidig giver vi mulighed for at ”anden års junior” skytter, kan skyde med om senior plad-
serne. Senior kravene skal dog være opfyldt, og der skal deltages i udtagelsen på lige vilkår 
med senior skytterne. (Anden års junior skytter skal i Tåstrup og Hillerød tilmelde sig HSC 
klassen). 

OPTAGELSE til truppen – med henblik på VM udtagelse i Polen. (2-års junior 
og senior.)
For at blive optaget i indendørs truppen 2009, skal man inden den 31/12-08 have deltaget i 
mindst et 18 meter stævne og opnået en min. score på 575 i HSC og 565 i DSC.
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Kravet for optagelse i truppen på junior siden (selvbetaling), er 
565 for HJC og 555 for DJC. 

Danske stævner inden den 31/12-08; Holstebro d.1/11,  Vejle 
d.16/11 og Randers d.6/12. 
Skytter som deltager i Hollandske Face to Face, kan sammen-
lægge deres 5 finale score.

Kun skytter der har klaret optagelses kravet til truppen, kan deltage i selve VM 
udtagelsen.  

Dette fordi, de skytter, som holder sig aktive ved stævnedeltagelse og således markerer sig og 
ligeledes siden bruger tid på de samlinger som DBSF kalder dem til, yder en aktiv indsats hvor-
for disse foretrækkes frem for skytter som ikke skyder konkurrence eller træner jævnligt.

Udtagelses regler og krav for VM’et i Polen 2009.
VM udtagelsen skydes over 2 stævner. 
Henholdsvis Tåstrup den 4/1-09 og Hillerød den 25/1-09. 

For at blive udtaget til VM’et som (2.-års junior og senior) skytte, er kravet:  583 point 
HSC/ 575 point DSC. 

 
Denne score skal opnås ved mindst et af de to nævnte stævner.For at blive udtaget til 
VM’et som selvbetalt junior, er kravet: 570 point HJC/ 560 point DJC. 
Denne score skal opnås ved mindst et af de to nævnte stævner, for at skytten kan udtages til 
VM som selvbetalt junior deltager.
VIGTIGT: For at kvalificere sig til junior VM, SKAL man stille op i junior klassen.

VM udtagelsen afgøres efter World cups point systemet. Der gives point til de 16 bedste skyt-
ter, efter kvalifikations og finale runden. 
Henholdsvis; 25-21-18-15-13-12-11-10-8-7-6-5-4-3-2-1. 
For junior skytter gælder det kun kvalifikations runderne.
Det maksimale en senior skytte kan opnå, er derfor 100 point. 50 point for juniorer.
Vær opmærksom på at alle skytter i top 16 tæller, uanset om de er med i VM udtagelse eller er 
udenlandske skytter. 
Det er resultatlisterne der afgør point tildelingen i VM udtagelsen, og ikke som tidligere år, 
hvor kun VM holdets skytter fik point.

Såfremt at 2 skytter får samme placering, deles pointene imellem disse skytter. F.eks.: 2 skyt-
ter begge opnår en score på 583 på en delt første plads. Dette giver 25 + 21 = 46 : 2 = 23 
point. 
Skytten som bliver nr. 3, med f.eks. 582 får sine 18 point, for en tredje plads. 
Er der 3 eller flere skytter på samme placering, deles deres point efter samme metode.
Finale resultaterne følger stævnets resultatliste, og på samme vis deles point, hvis flere opnår 
samme.
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De 3 herrer og den ene dame skytter i senior klassen, som opnår at samle flest point ved de 2 
stævner, tildelt efter kvalifikation og finaler, bliver udtaget til VM i Polen. Ved point lighed, 
afgøres pladsen eller pladserne, ved en 12 piles match kort tid efter selve skydningen er afsluttet 
i Hillerød. 
Er der mere end to skytter på samme point, skyder alle skytter samtidig en 12 piles match, som 
vil afgøre udtagelsen. 

Udtagelsen af Junior skytterne som vil deltage i VM’et via selvbetaling, afgøres blandt de junior 
skytter indbyrdes efter WC point skalaen. De junior skytter som har opnået flest point vil blive 
spurgt først. Der vil blive 3 dages betænknings tid efter Hillerød stævnet, til at beslutte sig i. 
Forbundets regler om betaling ved deltagelse i selvbetalte stævner skal følges. 

Med venlig hilsen 

TRIOC
EPN.NB.HR.

  TIK’s Bueskytter
     glæder sig til at se dig til:

        NYTÅRSPOKALEN m/finaleskydning
  Søndag den 4. januar 2009
 Sted:  Taastrup Idræts Haller
  Parkvej 78, 2630 Taastrup
 TK:  Kl. 9.30
 Skydeart: 18 mtr på trippel ansigt 
  (anfør på tilmelding hvis der ønskes alm. 40 cm ansigt.)
 Klasser:  Senior (E, 1, 2) – Old/B-G – junior (E, 1, 2)
  Recurve & Compound Klasser kan blive slået sammen.
 Finaler:  De 16 bedste herrer og de 16 bedste damer i både Recurve og Compound  
  går videre til finaleskydningen (afhængig af antal tilmeldte.)
 Startafgift:  Senior 130,- kr., Junior 90,- kr.
 Bemærk:  Startafgift betales klubvis ved stævnets start.
 Tilmelding:  Senest den 14-12-08
  Skriftlig og klubvis til:  TIK Bueskydning  V/Karsten Weikop
  Vinkelvej 25, 2630 Taastrup
  Tlf. 26 16 06 06   E-mail: staevne@tikbue.dk 
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Til alle i DBSF
                                                                                                                       

DBSF’s bestyrelse har udarbejdet et 

       Oplæg til udvikling for 2009 – 2012
Dette oplæg offentliggøres på forbundets hjemmeside, hvorfra det kan downloades.

Oplægget offentliggøres nu, for at alle kan få mulighed for at deltage i den videre planlægning 
og for at alle skal vide hvilken retning bestyrelsen ønsker at følge.

Da oplægget er et større værk at komme igennem, har vi her udarbejdet en mindre udgave, der 
blot fremhæver hovedpunkterne i planen.

For mere detaljeret indblik henvises til selve oplægget. www.dbsf.dk

Oktober 2008
Bestyrelsen for DBSF

Der indføres en ny struktur, der tager udgangspunkt i klubberne, der jo er det sted al aktivitet 
springer ud fra.

Til at støtte klubberne i deres arbejde opstilles dels en uddannelsesstruktur med træneruddan-
nelse, lederuddannelse, udstyrsuddannelse, dommeruddannelse m.v. Dette ligger under bredde-
udvalget, der skal være det koordinerende led for al uddannelse i DBSF.

Dernæst forsøger vi at etablere en breddekonsulentordning i samarbejde med DIF, idet vi håber 
på at kunne ansætte en breddekonsulent på halv tid. Dette kræver en nærmere defineret bredde-
politik, som vi er gået i gang med at formulere.

Som en fælles facilitet for klubberne har vi for ungdomsskytterne en talentudvikling, der finder 
sted gennem storsamlingerne og for seniorer gennem nogle nye kraftcentre..

Fra disse to steder udtages bruttohold inden for recurve og inden for compound. Disse skytter 
trænes så af kompetente trænere og herfra udtages de skytter der kommer til at deltage i interna-
tionale stævner.

Som noget nyt forsøger vi også at etablere et bruttohold inden for langbuer og andre buetyper. 
Denne aktivitet er endnu tom, idet vi ikke har de fornødne folk til at drive det, men det er vort 
håb at ideen kan få indhold i den kommende tid.

Endelig har vi øverst i hierarkiet vort elitecenter.

Vi har forsøgt at skitsere opbygningen i den efterfølgende figur.                                                                                              
                                                 
 
                                                                                                                                               

        fortsættes side 12 >
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1.0 Klubber
For at målrette forbundets, storsamlingernes og kraftcentrenes arbejde ønsker vi at opdele klub-
berne i tre kategorier:

1.  Den mindre klub, ung eller gammel, der består af en række medlemmer(normalt kun op til 
20), der dybest set blot ønsker at gå og hygge sig og i realiteten bruger bueskydning som rammen 
om et positivt socialt samvær.
Denne type klub skal vi ”lade være i fred” og ikke have ambitioner om at føre om i nogle af de 
andre kategorier, medmindre den selv ønsker det. 

2.  Den mindre klub, ny eller gammel, der har ambitioner om at udvikle deres klub såvel med-
lemsmæssigt, kvalitetsmæssig som resultatmæssigt.
Til denne type klub skal vi have en række tilbud, der kan hjælpe dem i den igangværende proces.

3.  Den større klub, der gennem årene har vist at de har lyst og evne til at være blandt de førende 
klubber, og som fortsat ønsker at være det.            
                                                                                                                                 fortsættes næste side >
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Også til denne type klub skal der være nogle tilbud, der kan hjælpe dem til at fastholde deres po-
sition og hjælpe dem med en fortsatte udvikling. Det er samtidig en klubtype, hvor vi bør kunne 
forvente, at de kan indgå i de tilbud der er til type 2 klubber.

Indplacering skal ske i samarbejde den enkelte klub. Planen er at hver klub i Danmark får besøg 
af et af bestyrelsens medlemmer, således at man sammen kan drøfte de problemstillinger klub-
ben har og dermed indplacere klubben i overensstemmelse med dens egne ønsker og opfattelse.
                                                                                                                                               
1.1 Uddannelsessystem i DBSF
Breddeudvalget udnævnt til uddannelsesansvarlig. Breddeudvalget kan herefter uddelegere an-
svaret for de enkelte uddannelser til enkeltpersoner eller udvalg ( f.eks. dommeruddannelsen til 
dommerudvalget), men det overordnende og opfølgende ansvar ligger i breddeudvalget.

Træneruddannelse: 
Vi har i dag et trænerkursus bestående af trin 1, trin 2 og trin 3. Dette kan så suppleres med 
DIF’s diplomtræneruddannelse.
Der er behov for at modernisere materialet til trinkurserne, herunder øge mængden af basisviden 
inden for skydeteknik og bevægelseslære. 
Det er vor plan, at tænke trin 1 kurset ind i bruttoholdene, således at deltagerne på bruttoholdet 
og specielt i ungdomsårene også kommer til at gennemgå trin 1 uddannelse i løbet af den tid de 
er på holdet.

Trin 1 -2 og 3 opretholdes, men indholdet ændres, således at f. eks. skydeteknik får en større 
plads.

Der indføres trænerlicens, der løbende skal fornyes, hvilket kun kan ske hvis man deltager i ef-
teruddannelsesprogrammet.

Dommeruddannelse
Fortsætter som hidtil. For at sikre et forsat højt kendskab til regler og praksis blandt danske dom-
mere er det bestyrelsens hensigt, at indføre en regel om at dommerlicensen skal fornyes hvert 
2. eller hvert 3. år. Det vil ske ved at dommerne inden for denne periode skal besvare et antal 
spørgsmål, svarende til den der løbende bruges til dommereksamen for nationale dommere.

Det er yderligere forbundets målsætning af have 1 -3 kontinentale/internationale dommere.

Trimnings- og udstyrsuddannelse
Udover det der behandles i træneruddannelsen er det planen at lave egentlige udstyrs og trim-
ningskurser.

Skyttekurser
Disse skal uddanne skytter inden for skydeteknik og bevægelseslære med det formål at gøre 
skytten bedre og give skytten nogle værktøjer at arbejde med i den videre udvikling. 

Feltkurser                                                                                       
Der planlægges to former for kursus. Det ene hvor man lærer at lægge en feltbane uanset om det 
er inden for arrowhead, skovrunde eller 3D. Det andet kursus skal primært være i deltagelse i 
feltstævne. 

DIF kurser
Beskrivelse mangler, men der tænkes på relevante DIF kurser til vore klubledere og i forbindelse
               fortsættes side 14>
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 med trin 3 træneruddannelsen.

Alle disse kurser vil blive forsøgt afholdt som en-dagskurser, så flere får mulighed for at deltage 
og kurserne vil blive gennemført, såfremt der er mere end en deltager.
                                                                                                                                               
1.2 Breddekonsulent
Vi ønsker en breddekonsulent ansat - i første omgang på halvtid.

Breddekonsulentens opgaver bliver at igangsætte og afvikle aktiviteter, der kan hjælpe klub-
berne i deres udvikling. Arbejdet kan målrettes efter de områder der både gavner klubberne og 
giver mulighed for tilskud fra DIF.
                                                                                                                                                  
2.0 Storsamlinger
Storsamlinger er for unge op til 18 år.
Berettiget til at deltage er skytter der i klubberne har lært de basale færdigheder omkring bue-
skydning og som i resultater og indstilling viser at de ønsker at gå videre med bueskydning. 
Det er klubberne der indstiller skytter til storsamlinger, men de kan selvfølgelig også findes af 
trænerteamet ved stævner m.v.
Det er målet at der skal deltage 10 – 20 børn/unge på hver samling.

Storsamlingerne afvikles 3 – 4 gange om året 3 forskellige steder i landet. Der, hvor der er kraft-
center, skal samlingen afvikles under ledelse af kraftcentret.

Samlingerne er for både recurve og compound og træningen forestås af en  recurve træner og
En compoundtræner, begge med den fornødne kompetence evt. suppleret med hjælpere.

Udover skytter opfordres klubtrænere til at deltage, dels for at hjælpe og dels for at lære og en-
delig for at kunne videreføre den enkeltes træning i klubben.

Samlingerne planlægges til at vare en week-end og leg og socialt samvær skal være en integre-
ret del af samlingen – dog uden det faglige går tabt.

Udover skydeteknik og bevægelseslære skal samlingerne også lære børnene om opvarmning – 
motion – ernæring - regler – materiel m.v. Så der er nok at tage fat på.

Det er eliteudvalget der er ansvarlig for afholdelse af storsamlinger og eliteudvalget kan  ud-
nævne en person der blive den koordinerende for alle samlinger , herunder sørger for planlæg-
ning og opfølgning.

I øjeblikket vil storsamlingerne blive afholdt i Køge under leelse af Morten Caspersen, i Arcus 
under ledelse af Bo Steinman og Stig Mejlberg og i Ålborg under ledelse af Henrk toft. På com-
poundsiden er der endnu ikke sat navne på trænerne.

Som koordinator har Mai Britt Degn påtaget sig opgaven.
                                                                                                                                                    
3.0 Bruttohold
På recurvesiden har der gennem de seneste år været stor afstand mellem subelite og elitecenter, 
der har betydet, at subeliten har haft dårlige muligheder for at udvikle sig.

Overgangen fra ungdom til senior har været meget stor, idet vi har haft tilbud til de unge med 
storsamlinger og bruttohold, men ikke noget for de voksne.                                   fortsættes næste side>
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For compound har der ikke været organiseret træning for hverken subelite eller top elite på se-
niorniveau.

Den struktur vi nu gennemfører, skal rette op på dette og have følgende overordnede mål:

En kvalificeret træning af de bedste af vore skytter inden for recurve, compound og langbue.

En kvalificeret overgang mellem ungdom og senior tilværelse, der bl.a. også gerne skulle betyde 
en bedre fastholdelse af ungseniorer fordi vi nu har kvalificerede tilbud til dem.

En fortsat kvalificeret træning af vore seniorskytter der ikke er tilknyttet elitecentret

En opgradering af vor sub elite, der således dels bliver bedre og dels bliver flere i antal, hvilket 
kan medvirke til at presse vore elitecenterskytter bedre end i dag.

3.1 Bruttohold compound
Al compoundtræning udover klubtræning og storsamlinger samles i et nyt Bruttohold under en 
trænergruppe der ledes af Erik P Nielsen, Niels Baldur og Henrik Rasmussen.
De deltagende skytter spænder således fra de yngste og hele vejen op, principielt uden øvre al-
dersgrænse. 

Trænergruppen forestår træningssamlinger, udvikling af bevægelseslære, skydeteknik generelt 
og materialelære/trimning af compoundbuer samt opstiller ”performance-krav” for indplacering 
på bruttohold og landshold.                                                                                                                
         
Trænergruppen tager ansvaret som aktive tovholdere overfor såvel omgivelser som sportschef 
(HT) og DBSF.

Under konceptet hører også, at trænergrupper opstiller udtagelseskrav til internationale opgave 
for såvel ungdom som seniorer og i fornødent omfang koordinere trænerdeltagelse ved sådanne 
opgaver.
Udtagelseskrav og metoder skal udarbejdes i samarbejde med sportschef og endelig godkendes af 
eliteudvalg.

Gruppen tager også ansvaret for tilrettelæggelse af træning for den absolutte topelite da kun et 
begrænset antal har mulighed for optagelse på elitecentret.

Formålet med skabelsen af Compound-bruttoholdet er at fremme udviklingen af compound såvel 
blandt kadetter, juniorer som seniorer og gerne indenfor nedennævnte discipliner:
  Junior/kadet compound
  Senior compound
  Senior 3D
  Senior Arrowhead/Felt

3.2 Bruttohold recurve
Al recurvetræning udover klubtræning, storsamlinger og elitecenter ønskes samlet i et nyt Brut-
tohold under en recurvelandstræner, Bo Steinmann.

De deltagende skytter spænder således fra de yngste og hele vejen op, principielt uden øvre al-
dersgrænse. Kriteriet for deltagelse er hele tiden kvalitet i resultater, udvikling og indstilling. 
De unge (dvs fra 18 år og ned) rekrutteres fra storsamlingerne og voksne skytter fra klubberne og 
kraftcentrene (jf. senere)                                                                                             fortsættes side 16>
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Trænergruppen forestår træningssamlinger, udvikling af bevægelseslære, skydeteknik generelt 
og materialelære/trimning af recurvebuer samt opstiller ”performance-krav” for indplacering på 
bruttohold og landshold.
Recurveskytter på disse storsamlinger, der har talent og vilje til yderligere træning 
(indstillet af trænerne og godkendt af bruttoholdstrænere) overtages af 
RECURVE bruttoholdet som træner disse skytter som ”føl” opad seniorer og lade dem indgå i 
fællessamlinger, hvor bevægelseslære, skydeteknik og materialekundskaber indlæres.

Herudover kan der arrangeres samlinger adskilt for ungdom og seniorer - alt efter trænergrup-
pens valg og planlægning afhængig af emner - antal skytter og formål med den aktuelle sam-
ling.

Siden vil der for Ungdom evt. blive koordineret deltagelse ved bl.a. storsamlinger.  bl.a. for at 
bevare et vist socialt præg og iagttagelse af talentfulde skytter.

Trænergruppen tager ansvaret som aktive tovholdere overfor såvel omgivelser som sportschef 
(HT) og DBSF.

Under konceptet hører også at trænergrupper opstiller udtagelseskrav til internationale opgave 
for såvel ungdom som seniorer og i fornødent omfang koordinere trænerdeltagelse ved sådanne 
opgaver.
Udtagelseskrav og metoder skal udarbejdes i samarbejde med sportschef og endelig godkendes 
af eliteudvalg.

Gruppen tager også ansvaret for tilrettelæggelse af træning for subeliten i recurve på seniorni-
veau idet den absolutte topelite er tilknyttet elitecentret.

Udtagelse af ungdomsskytter til internationale opgaver sker endeligt af den ansvarlige træner 
for recurvebruttoholdet under ansvar overfor sportschef og eliteudvalg, mens udtagelse af se-
niorskytter foretages af forbundets landstræner på elitecentret.

Alle skytter på elitecenter og bruttohold kan kvalificere sig til deltagelse i internationale stæv-
ner. Der bliver således ikke forrang for elitecenterskytter.

3.3 Bruttohold langbue og øvrige buetyper
Det er vort mål, at vi også kan etablere et bruttohold for langbue og øvrige buetyper. I og med 
at der nu afholdes internationale mesterskaber i bl.a. 3D, tror vi der vi ske en stigning i konkur-
renceelementet for disse buetyper. Det er derfor relevant at etablere organiseret træning og via 
konkurrencedeltagelse udtage et bruttohold. 
Det kræver, at der er folk der vil påtage sig opgaven med at koordinere og træne et sådant hold, 
men vi er som forbund indstillet på at afsætte midler til dette formål, samt til deltagelse i inter-
nationale konkurrencer.

4.0 Kraftcentre
Der tænkes i første omgang oprettet minimum tre kraftcentre, nemlig Sjælland, Fyn/Sønderjyl-
land og Midt/Nord Jylland.

Hvert center skal minimum være bemandet med en kvalificeret recurve og compoundtræner.

Kraftcentrets hovedopgave er at stå for afvikling af fælles bueaktiviteter i deres lokalområde.

Opgaverne kan kort opridses således:                                                               fortsættes næste side >
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Storsamlingerne for ungdom. 
Samlingen skal ikke nødvendigvis afholdes i kraftcenterklubben, men kan lægges andetsteds, 
hvis det er mere praktisk. Det vigtige er, at det er kraftcentertrænerne der står for afviklingen.
 
Opfølgende træning af bruttoholdskytter. De skytter der er tilknyttet bruttoholdene skal have 
mulighed for at komme regelmæssigt til kraftcentret og træne under ledelse af kraftcentertræne-
ren. 
For dette skal lykkes skal de trænere der virker ved kraftcentrene gennemkurser afholdt af brut-
toholdstrænerne. Herved sikres igen at den røde tråd fastholdes.

Seniortalenter. Hermed menes nye skytter der først starter når de er over 18 år og derfor ikke 
bliver en del af ungdomstræningen, eller som først viser talent efter de er fyldt 18 år. De kan 
kvalificere sig til bruttoholdet via kraftcenteret. Endvidere skytter der ønsker at tage en 4 års 
gymnasieuddannelse. Det vil være oplagt at lade kraftcentrene være ansvarlig for disse skytters 
træning i tæt samarbejde med elitetrænerne. 

Andre opgaver, næsten efter frit valg.
Der tænkes specielt på kurser f.eks. for seniorskytter inden for skydeteknik, materialelære og 
meget mere. Disse kurser kan hovedsagelig finansieres ved egenbetaling fra deltagerne.

Det overvejes, at lade kraftcentrene stille hold ved de stævner, hvor der er holdfinaler. I indi-
viduel stiller skytten op for sin klub og i hold for sit kraftcenter. Det vil skærpe konkurrencen 
mellem kraftcentrene og dermed skytternes evne i pressede situationer og det vil også mulig-
gøre at de bedste skytter ikke risikere at gå ”holdløs” fordi deres klub ikke har nok deltagere 
med ved stævnet.
Denne løsning kræver ændringer i vort lovkompleks.

5.0 Elitecentret
På elitecentret trænes vore absolut største talenter, hovedsagelig inden for recurve, men også 
med plads til to – fire compoundskytter.

Vi vil i 2009 fokusere på vores fundament, teknisk verdensklasse, daglig verdensklasse trænings 
kultur, og heri øge fokus på skytternes trivsel. 
Vi vil være bedre til at holde på de skytter vi arbejder med, vi vil kunne holde på dem i længere 
tid, og vi vil gøre det sjovere at dyrke elite bueskydning.

Træner set-up på EC.
   •   Rådgiver: Kim Hyung Tak
   •   Chef træner: Henrik Toft
   •   Ass træner og ungdomstræner: 
    Bo Steimann 
 

Holland

Vi er blevet kontaktet af det hollandske forbund om mulighed for et fremtidigt samarbejde. 
Målene for samarbejde er: 
   •   Erfarings udveksling
   •   Fælles træning i Danmark og Holland bl.a. med Kim Hyung Tak
   •   Fælles trænings lejre i Korea
   •   Bedre trivsel ved mødet med andre skytter

fortsættes side 18>



��

Udeboende
Dette begreb dækker dels over skytter der ikke bor på kollegiet, men andetsteds i byen, og dels 
( og især) over skytter der bor andre steder end i Århus. Dette kan være aktuelt af uddannelses-
mæssige, arbejdsmæssige eller familiemæssige årsager. Disse skytter skal fortsat betragtes som 
tilknyttet EC, og på den både bibeholde nogle af ECs tilbud.
For at opnå den status, er der en række betingelser der skal opfyldes:
   •   Man skal have været på EC i minimum 2 år
   •   Man skal følge retningslinjer og trænings mængde aftalt med træner
   •   Ordningen gælder maksimalt i 1 år
   •   Skytten skal give tilsagn om at ville forsætte sin satsning på EC efter max. 2 år

Kvalifikation til internationale konkurrencer 
Fremover skal alle kvalificere sig til internationale konkurrencer. Der indføres herfor begrebet 
A kvalifikation og B kvalifikation. 
A. Over 1310 eller 660 for herre, og 645 for damer. 
B. Over 1280 eller 640 for herre, 630 for damer. 

Tallene er baseret på VM 2007, hvor 
Herre nr. 32 skød 1314
Damer nr. 32 1312
Herre nr. 64 1280
Dame nr. 64 1279
VM kvalifikation kræver A krav. WC kræver A eller 2 gange B krav.
Første og andet års EC skytter kan deltage i WC og kan udtages med en gang B krav. 
De to første gange en skytte uden for EC bliver udtaget til WC kan det blive på et B krav.  

Målsætninger 2009-12

Resultatmål 2009-2012
  Overordnet: 
Overlægger: Kvalifikation af 3 dame (hold) og 2 herre skytter til OL 2012. 1 dame og 1 herre i 
top 8.
Underlægger: 1 skytte i top8.

Udviklingsvej, resultater  
    År Resultatmål
    2009 VM, top32
    2010 EM, top24
    2011 VM, top16
    2012 EM, top8
6.0 Felt
Feltskydningen er et område der trænger til stor opmærksomhed. Vi har set stor tilbagegang på 
arrowhead, mens specielt 3D har kunnet fastholde interessen blandt skytterne. 
Til gengæld har  3D været præget af stor forvirring omkring regler og afvikling, med store for-
skelle mellem de enkelte stævner.  

Det er nødvendigt for forbundet at koncentrere sin indsat inden for felt. Selv om vi har nogle af 
verdens bedste skytter inden for arrowhead og løbende opnår fine resultater er det kun en me-
get lille håndfuld, der skyder dette.
Vi bør derfor koncentrere os om det der har den største interesse blandt medlemmerne nemlig 
3D skydning.

fortsættes næste side>
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BRUGER DU OGSÅ

ETHA FOAM
TIL DIN SKYDESKIVE
ELLERS KØB DIREKTE

FRA FABRIK
VED BRUG AF  ETHA  FOAM KAN

DU BRUGE SKIVEN IGEN OG IGEN
RINGIVE APS

ENGESTOFTEVEJ 34-36
4990 SAKSKØBING

+45 54 77 81 32 
www.ringiveaps.dk

Det betyder at de økonomiske midler og resourcer vi afsætter skal koncentreres om 3D. Ensartet 
afvikling af stævner skal fremmes efter de internationale regler og vi skal forsøge at motivere 
vore eliteskytter inden for arrowhead til at gå over til 3D så vi kan gøre os gældende internatio-
nalt.

For at fremme stævneafholdelse bør vi undersøge hvilke klubber der har mulighed for at afholde 
stævner, det være sig terrænmæssigt og udstyrsmæssigt.

Evt. kunne forbundet investere i noget stævneudstyr som vi også gør for skiveskydning.

For at fremme skytternes lyst til udvikling skal vi være aktive deltagere ved internationale 
stævner. Det betyder at vi i forbundet skal afsætte midler til såvel træning som deltagelse ved 
internationale stævner og tage deltagelsen ligeså seriøs som ved skive og arrowheadstævner, dvs 
altid sende holdleder med osv.

7.0 Ungdoms OL
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke noget om DIF og Team Danmarks indstilling til ungdoms 
OL.
Vi ved at det kun bliver muligt at få en dreng og en pige med og kun inden for recurve.

Det er klart at vi vil gå efter at blive repræsenteret, men især grundet økonomisk forhold og der-
med prioritering vil satsningen skulle holdes inden for de nuværende økonomiske rammer for 
ungdomsprojektet.

Det er vor opfattelse at satsningen er for smal til at afsætte særskilte midler til dette. Kan vi 
kvalificere os inden for den satsning vi i forvejen har, er det givet af Team Danmark betaler om-
kostningerne ved selve deltagelsen.

Så snart vi kender de nærmere betingelser for deltagelse vil vi nærmere redegøre for de mulig-
heder skytter har for at gå efter en kvalificering og hvilken hjælp vi som forbund kan tilbyde. 
Det må dog allerede nu forudses at en vis egenbetaling i forberedelserne til en evt. deltagelse vil 
blive nødvendig.
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Broagers bueskytter – 25 års jubilæum

Det var i starten på 80’erne, at der for alvor kom gang i bueskydningen i det sønderjyske om-
råde – Broager var den første af de nye klubber, der blev etableret – og det var i 1983. Jubilæet 
blev fejret, lørdag den 25.oktober, med et åbent hus arrangement på indendørsskydebanen. 
Bestyrelsen og medlemmer af klubben samt forældre til de unge skytter havde om aftenen en 
hyggelig fællesspisning på idrætscenteret ved Broager Stadion.
Der er mange klubber, der har undret sig en del over et yderst beskedent deltagerantal fra Bro-
ager, når der har været stævner rundt omkring i landet – dette skyldes først og fremmest at Bro-
ager i 3 år ikke har haft mulighed for at skyde på deres normale udendørsbane – og erstatningen 
har ikke været særlig tilfredsstillende – og uden egentlig udendørsstræning går det ikke helt 
så godt for en klub. Der er nu håb om bedre forhold i 2009 – og der skulle dermed være gode 
chancer for, at man atter ser en del skytter fra Broager til div. stævner.

Tekst til foto:Poul Nielsen, næstformand - Jens Antonsen, formand - ”Svigermor med æblet” hedder 
Pernille - og Michael, en af de unge skytter i klubben.foto: E Kornbek

Avisudklip fra Jyske Vestkysten
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www.Gimli-store.dk

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk 

Begyndersæt
SF-Archery Axiom - 
recurvesæt med:
23” Axiom håndsektion - 
Axiom ben, plunger - 
Pilehylde - Streng

Hele sættet for - 900 kr.

SF-Archery recurvesigte 650 kr.
SF-Archery recurvesigte Pro 1.275 kr.
Titan recurve-scope 500 kr.
SF-Archery B92 rygsæk 650 kr.
SF Archery Elite trolley 750 kr.
SF Archery rygsæk 425 kr.
Soma Saker 1 fingerlap  350 kr.
Soma Saker 2 fingerlap 325 kr.

CCPorter Mako release 775 kr.

    1.15  Forslag til behandling på Forbundsmødet
1.15.1      Forslag til lovændringer kan fremsættes af DBSF’s bestyrelse, og nedsatte udvalg. For 
                slag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretaria
                tet i hænde senest den 15/11 året før Forbundsmødet. Indkomne forslag bearbejdes af 
                lovudvalget evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fast
                holde sin oprindelige tekst.
1.15.2 Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 1.
1.15.2.1 Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsætte lovfor-
                slag, skal for at blive behandlet på et forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest
                6 uger før forbundsmødet.
1.15.2.2 Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag. Dirigen-
                ten og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag.
1.15.2.3 Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog kræves et 
                lertal på 2/3, når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og 
                ændringer i love (lovkompleksets afsnit 1).
1.15.3 Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelses
                tidspunkt besluttes af forbundsmødet. 
                Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert forbundsmøde. Ændringer som nødven
                dig gøres efter beslutninger i DIF, FITA, og EMAU rettes løbende.
                Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen,
                til senere godkendelse på det efterfølgende forbundsmøde.
1.15.4 I tilfælde af et ekstraordinært forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden supple-
                res med forslag fra DBSF’s bestyrelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og for-
                eninger.
1.15.5 Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være de re-
                spektive klubber i hænde senest uge 1 sammen med øvrige forslag.. Foreninger kan 
                fremkomme med forslag til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal 
                fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg.
1.15.5.1 Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst
                5 foreninger er stillere for en kandidat
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Dansk Bueskytteforbund 

Så er DBSF ”gået i luften” og er nu registreret på Infosport.dk - se link:
 http://www.infosport.dk/cgi-bin/MMS.dbsf/dbsf.hms
De klubber, der har indberettet data til mig, står herpå med disse - og de klubber, 
der STADIG ikke har gjort det - står med de gamle..

Jeg har lagt det udsendte skema med 
oplysninger til Infosport til download 
på hjemmesiden.. Under download og 
Infosport.. Og I bedes derfor fremover 
indsende dette skema til mig, såfremt I 
har Ændringer til oplysningerne..

Her og nu er vi kun på med oplysnin-
ger om klubber og baner.. Men.. Der 
er masser af andre muligheder.. Men.. 
Det bliver ikke liiiige her og nu.. 

Mhv
Helle

 OP LAGSTAvLEN       s

Nyhed!stævne checkliste.
... som Duncan Hooper fra Lavia Odense har udarbejdet. Jeg 

har haft vendt den med en af de mere rutinerede kræfter her i 

forbundet - for at få dobbeltchecket det.. Og.. Han syntes det 

var en rigtigt god ting.
Vi lægger den derfor til download på hjemmesiden - under 

stævner - her viser jeg et udsnit af skemaet - så I er opmærk-

somme på dens eksistens.
Helle
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Dansk Bueskytteforbund
Sekretariat
 DBSF   Idrættens Hus,  Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
 Tlf. 43 26 27 28    Fax  43 26 27 29    e-mail: dbsf@dbsf.dk    
 Homepage: 

Åbnings-/ Telefontid: 
          Mandag til Torsdag kl. 10.00-16.00 

Best.medlem
Sjælland  Susanne Rahbek
  Mølleager 124
  2640 Hedehusene
  tlf.43 52 65 45/28776545
      bestmedlem-sjealland@dbsf.bk

 Udvalg under DBSF
Dommerudv.:
  Otto Zebitz
                 Neptunvej 6710 Esbjerg V
  Email dommer@dbsf.dk
  Tlf. 75151434/40311434

Ordens-og amatørudv.:
  Peter Rygaard
  Tlf. 48267664
  ao@dnsf.dk
  

Lovudv. Formand
  Flimming kjoldborg
  Søndermarken 114   
  Søften
  8382 inderup
  tlf. 89912010

Formand: 
  Rolf Lind
  Lindetoften 56, 
  2630 Taastrup
  Tlf. 43 52 55 92
  formand@dbsf.dk
Økononi:
  Steen Jørgensen
  Højgaardstoften 426
  2630 Taastrup
  Tlf. 43 52 55 92
  finas@dbsf.dk

Bredeudv.:
  Finn Larsen
  Brovejen 179
  5500 Middelfart
  Tlf. 64 41 177 3
  bredde@dbsf.dk
Eliteudv.:
  Klaus Lykkebæk
  Pandabjergvej 65
  4800 Nykøbing F
  tlf. 54 82 79 21

Næstfmd.:
  Morten Holm-Nielsen 
  Stautrupvej 1 K
  8260 Viby J 
  vice@dbsf.dk

DBSF s bestyrelse
Fyn:
  David Hauge
  Ågårdsvej 34 Kokborg
  7323 Give

Jylland:
  Bjarne Strandby
  Sensommervej 75
  8600 Silkeborg
             bestmedlem jylland@dbsf.dk

Supleanter til bestyrelsen:
1. Kasper H. Christensen
2. Jesper Lie
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Danage


