Referat fra 3D møde afholdt med det rejsende landshold i Tallinn.
Referatet er kombineret med den evaluering der er lavet af skytterepræsentanten med skytterne ca. 1
måned forinden.
Der er anvendt den samme dagsorden som ved recurve og compound.
Tilstede var det rejsende 3D landshold:
Peter Slot, Jacob Steffensen, Stig Andersen, Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina
Holstein, Tom Rask, Jes Lysgaard, Søren Plougmann, Torben Cramer, Claus KV Larsen, Lone W Kirkegaard,
Jan E Nielsen, Frank Christiansen, Henning Bagge, Klaus Lykkebæk

Årets gang:
Generelt:
3D skytterne bakker op omkring bestyrelsen om end de ikke kender så mange.
Den generelle information / kommunikation kunne i nogle tilfælde godt være bedre.
Der var stor tilfredshed med den support Klaus Lykkebæk har givet.
Omkring udtagelsen til 3D EM i Tallinn:
Skytterne var gennemgående fint tilfredse med antallet af udtagelsesskydninger og kravene til disse. Der
var et par forslag til ændringer, der bliver indføjet i forbindelse med næste års udtagelser.
• Forslag til point med 8,7,6,… til alle uanset klasser uanset antallet af skytter i klassen.
• Alle danske deltagere får fortsat point uanset om de kan komme med eller ej. Det forklares i
udtagelsesbrevet fra årets start.
• Kvaliteten af udtagelsesstævner. De skal være efter reglerne. Det pointeres overfor klubberne
inden de godkendes som udtagelsesstævner.
Generelle ønsker:
Der er fortsat et stigende ønske og behov for at 3D skydningen / skytterne får forbedret deres forhold.
Konkret ønskes der forbedringer på flg. Punkter:
• Nye dyr på træningsbanerne. Større økonomi til indkøb af dyr på Kongskilde og Nr. Snede. Såfremt
de afsættes bedre økonomi vil skytter / klubber godt påtage sig at holde banerne ved lige.
• Der er stadig utilfredshed med fordelingen af penge mellem de forskellige “grene”. Skytterne mener at
3D ikke får den rigtige andel i forhold til antallet af 3D skytter. Man anerkender dog, at det er blevet
bedre i de sidste 2‐3 år.
• Der ønskes adgang til flere af de samme faciliteter som andre eliteskytter har. Her tænkes f.eks. på
træner, fysioterapeut og mentaltræner m.m. (det påpeges at de gode resultater der er nået
internationalt er nået på skytternes egen indsats).
• Generel større anderkendelse af, hvad 3D har opnået/opnår. Der nævnes en del eksempler på, at vores
egen hjemmeside ret ensidigt skriver om de “kendte” navne indenfor recurve og compound, medens 3D
sjældent nævnes.
• 3D ønsker mere fokus på landsholdstøj – overtøj og vejrlig. Man har kun fået det aflagte tøj fra
skiveskytterne.

Hvorfor er du med på landsholdet? Forventninger til dig selv og Bueskydning Danmark:
Der var en drøftelse af hvad der gør at skytterne bruger fra 20‐25 timer ugentligt. Skytterne drives af personlige
forbedringer, samt muligheden for at kunne komme ud og møde andre skytter som kan inspirere skytterne.
Code of Conduct:
Skytterne havde ingen problemer med hverken skyttekontrakten eller code of conduct.
Eliteudvalg:
Skytterne mente ikke at der var behov for et eliteudvalg. Så længe udtagelserne er matematiske og så længe der
er en god kontakt mellem bestyrelsesrepræsentanten, skytterepræsentanten og skytterne er der fuld tilfredshed
med som det er nu.
Referat udarbejdet af Klaus Lykkebæk og godkendt af skytterepræsentanten Torben Cramer.
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