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Referat Eliteudvalgsmøde 2. oktober 2012 
Sted: Lavia Odense, Kløvermosevej (Ringvejen) og Falen i Odense 

(http://www.lavia-odense.dk/?Find_os) 

 

Til stede: Klaus Lykkebæk og Dan Hansen (begge Eliteudvalg), Allan Grønkjær (Sportschef) og 

skytterepræsentanterne Torben Cramer (3D), Jan Bang (compound) samt Nynne Holdt-Caspersen 

(ungdom) 

 

1. Evaluering af 2012: Gennemgang af evalueringsmøder 

Kort gennemgang af evalueringer med skytter. Referat af Evalueringsmøde med 

bruttoholdsskytter afholdt den 17. september lægges snart på dbsf.dk 

 

2. Planlægning 2013 

- Trænere og bruttohold i 2013. Hvad kan og vil vi?  

Forslag om at opretholde de seks nuværende pladser på compound herre bruttohold og 

udvide med de to skytter, der bliver 1. års seniorer i 2013 

3D’s bedste skytter efterlyser samlinger med compound og recurve for at lære og blive 

inspirereret af de bedste skytter her. Fx fælles samling med fokus på mentaltræning 

Lave samlinger med socialt fokus for at lette overgang fra ungdom til senior og i det 

hele taget øge ”team spirit” hos bruttoholdsskytter 

 

- Eliteskytte – hvilke krav stiller vi? Hvilke krav har de ret til? 

Stille større krav til skytter (ungdom og senior). Udvise seriøs tilgang over hele linjen 

Fx har 40% af bruttoholdsskytter ikke svaret tilbage til Dan Hansen, om de ønsker at 

deltage ved EM inde eller ej. 

 

- Overgang fra ungdoms- til seniorlandshold: Hvad den bedste og den mulige løsning 

 

- Internationale turneringer 2013: Hvilke prioriterer vi højest (hvor er fx EM inde på 

listen?) 

 

- Økonomi: Hvad kan vi?  

Enighed om hos Eliteudvalgsmedlemmer og skytterepræsentanter, at DBSF’s  
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eliteøkonomi må fordeles mellem de forskellige buetyper og 

skive/felt. Alle buetyper ønsker at kunne deltage i flere stævner internationalt 

Der vil fortsat være brugerbetaling til internationale stævner/mesterskaber. Dog ikke 

brugerbetaling for at være på bruttohold. 

 

- Ansøgning til Team Danmark: Skal være færdig midt i oktober. Diskussion af Team 

Danmarks krav til Masterplan ønskes. AG arbejder med indhold til Masterplan 

 

3. Ungdom:  

- Egenbetaling for at være på bruttolandshold. Bliver det gennemført? Hvad 
bliver prisen? Hvad får man for pengene? 
Forslag gennemføres ikke og dette kommunikeres ud. 

- Træningssamlinger for ungdom: Information om sted/program kommer for sent 
ud. For få samlinger. Recurve skytter ønske mere skydeteknisk træning og 
analyse af skydningen.  
Forslag er i overensstemmelse med ønskerne i den sportslige ledelse. Der 
arbejdes på at kunne fordele ressourcer til dette i 2013. Det kan muligvis komme 
til at ”koste” en delvis støtte plads til en junior cup eller VM for at få plads til 
øget trænertimer i budgettet  
Hos compound ungdom skal behov for samlinger nærmere undersøges. 

 

4. Ranglister. Mybow nedlægges og skytter/klubber skal fremover selv indtaste resultater 

Dan Hansen tager over og laver indtastninger. Skytter skal sende resultater til ham, hvis de 

deltager i mindre udenlandsk stævne 

 

5. Eliteudvalget fremover 

- Mødedatoer fastlægges i god tid.  
- Eliteudvalgsmedlemmer høres før, information fra Eliteudvalget sendes ud til 

DBSF’s medlemmer med flere 
- Evaluering af fx sæsonen i Eliteudvalget før evaluering med bruttolandshold 
- Hvem er på valg i 2013? DH er på valg og genopstiller ikke 
- Diskussion af Eliteudvalgets beføjelser og opgaver. Klaus Lykkebæk drøfter 

dette på kommende bestyrelsesmøde. 
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6. Eventuelt 
3D: Henstille til klubber, der arrangerer udtagelsesstævner, at de 
skal følge de nye regler. Der er lavet nye regler under 3D, hvor dyrene skal opdeles i 4 
afstandsgrupper afhængig af størrelsen på hjerteringen.  
DBSF bør henstille til både stævnearrangører og dommere om at de nye regler generelt 
overholdes. Specielt er det vigtigt, at dyrene står i de rigtige grupperinger ved mesterskaber 
og udtagelsesstævner. Her bør dommerne bede arrangørerne om at rette afstandene inden 
stævnet startes.   
 
Kadet-regel slettes: Dvs. kadet kan fremover deltage på senior-landsholdsopgaver, men det 
er op til en individuel vurdering af den sportslige ledelse og Eliteudvalg fra gang til gang. 
 
Landsholdstøj 2013: DH og AG kommer med forslag til budget for landsholdstøj for ungdom 
og senior. 

 
Næste møde er den 26. november kl. 18.30 i Odense. 
 
 
 
 
 
 


