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I forbindelse med det kommende forbundsmøde d. 8.maj 2005 indstilles følgende personer til valg. 
 
Bestyrelsen. 
 
Forbundets Formand:  Bestyrelsen indstiller Rolf Lind, som modtager (gen)valg. 
    
Økonomiansvarlig: Bestyrelsen indstiller Steen Jørgensen, som modtager (gen)valg. 
 
1. Suppleant:  Bestyrelsen indstiller Torben Olsen, som modtager (gen)valg. 
2. Suppleant:  Bestyrelsen indstiller Jan Larsen, som modtager (gen)valg. 
 
2. Intern revisor: Bestyrelsen indstiller Ove Nielsen, som modtager (gen)valg. 
 
1. Revisorsuppleant: Bestyrelsen indstiller Else Bomholt, som modtager (gen)valg. 
2. Revisorsuppleant: Vakant. Ingen kandidater opstillet. 
   
Eliteudvalget. 
 
Medlem: Bestyrelsen indstiller John Skou, som modtager (gen)valg. 
   
Breddeudvalget. 
 
Breddeudvalgets formand: Bestyrelsen indstiller Ib Gilberg, som modtager (gen)valg. 
Medlem:  Bent Gormsen modtager ikke genvalg. Ingen kandidater opstillet. 
 
Dommerudvalget. 
 
Udvalgets formand: Stig Andersen har meddelt at han opstiller, såfremt der ikke er fundet anden 

kandidat inden forbundsmødet. 
 
Lovudvalget. 
 
Udvalgets formand: Bestyrelsen indstiller Erik Hjortebjerg som modtager valg. 
 
Amatør- og ordensudvalget. 
 
Medlem:  Knud Jørgensen modtager ikke genvalg  

Opstillet er Bjarne Jensen og Henning Regall. 
1. Suppleant:  Opstillet er Bjarne Jensen og Henning Regall. 



Jyllands BueskytteunionMandlige aktive Kvindelige aktive Aktive Stem-

Nr. Klubnavn H<18 H18-25 H>25 D<18 D18-25 D>25 Passive I alt mer

11600094 Bueskyttelauget Buen 2 0 3 2 0 2 0 9 1

11601988 Nsu Bueskytteafdeling 1 0 3 0 0 0 0 4 1

11602441 Himmerland 1 2 3 1 0 4 1 11 1

11602651 TGI Bueskydning 14 0 13 1 0 3 0 31 3

11602652 Sønderborg 11 1 10 0 0 3 3 25 2

11602654 Vejle Bueskyttelaug 14 4 13 1 0 0 4 32 3

11602655 Hinnum Hut 6 1 10 1 0 1 0 19 2

11602656 Herning 0 0 14 2 0 2 2 18 2

11602657 Holstebro 13 3 16 3 1 3 2 39 3

11602658 Ulfborg-Vemb 1 0 3 0 0 1 1 5 1

11602661 Århus Bueskyttelaug 21 2 38 1 3 5 16 70 5

11602664 Silkeborg 8 0 6 3 2 1 5 20 2

11602665 Nørre Snede 8 2 22 0 0 0 2 32 3

11602666 Viborg 11 0 13 0 0 2 1 26 2

11602667 Randers 45 3 57 3 2 7 5 117 5

11602668 Aalborg 22 6 38 10 3 9 3 88 5

11602670 Frederikshavn 7 0 7 0 0 0 3 14 1

11602940 Varde Bueskyttelaug 16 1 9 1 0 3 0 30 2

11603009 Gøgereden 2 0 4 0 0 1 4 7 1

11603014 Palnetoke 9 0 5 0 0 2 0 16 2

11603071 Branderup 12 3 11 1 0 1 0 28 2

11603147 Tiufkjær 4 0 8 0 0 0 0 12 1

11603287 Kjellerup 17 0 13 2 0 0 0 32 3

11603553 Samsø Bueskytter 6 0 10 2 0 0 2 18 2

11604728 Brørup Bueskyttelaug 2 1 3 0 0 2 2 8 1

11606222 Stensballe 3 0 7 0 0 1 4 11 1

11607389 Brande 9 2 8 0 0 1 0 20 2

11607688 Sønderjydsk SHS 1 0 1 1 0 0 4 3 1

11608008 Vejen 11 1 12 1 1 1 0 27 2

11608211 Firmaidrætten 1 0 3 0 0 0 0 4 1

11608400 ÅFK 2 0 12 0 0 0 0 14 1

11608671 Broager 19 2 14 2 1 4 0 42 3

11608672 Haderslev 7 0 11 1 0 2 4 21 2

11608771 Ribe Bueskyttelaug 7 1 7 1 1 1 0 18 2

11609440 Viking 21 2 21 1 0 7 1 52 4

11003068 Aabenrå 1 0 5 0 0 1 0 7 1

I alt 335 37 433 41 14 70 69 930 76



Sjællands Bueskytteunion Stem-

Nr. Navn H<18 H18-25 H>25 D<18 D18-25 D>25 Passive I alt mer

11200476 Ugerløse 7 3 5 1 0 1 0 17 2

11200618 Stenlille 6 0 26 0 0 2 0 34 3

11201466 Taastrup 40 2 21 6 1 7 16 77 5

11202623 Lavia København 2 0 10 3 0 5 1 20 2

11202626 Glostrup 10 1 12 0 0 0 4 23 2

11202628 København 47 6 62 6 0 8 4 129 5

11202630 Lyngby 28 5 53 11 1 8 7 106 5

11202632 Gladsaxe 19 1 31 1 1 5 0 58 4

11202634 Helsinge 17 2 5 2 1 6 0 33 3

11202635 Hillerød 14 2 17 2 0 3 2 38 3

11202637 I.F. 1864 14 0 17 1 1 2 0 35 3

11202638 Roskilde 45 4 29 3 2 3 9 86 5

11202639 Kalundborg 13 2 10 0 0 3 1 28 2

11202640 Køge Bueskyttelaug 30 2 24 3 0 2 2 61 5

11202642 Vordingborg 9 0 13 2 0 1 0 25 2

11202643 Nykøbing F. 22 1 19 0 2 6 2 50 4

11203257 Næstved 2 0 11 0 0 0 0 13 1

11203306 Sorø Bueskyttelaug 17 1 21 2 0 1 0 42 3

11203761 Lejre Langbue Laug 2 0 32 1 0 2 0 37 3

11204034 Frederiksværk 7 0 9 0 0 0 0 16 2

11204041 Nejlinge Buelaug 4 0 0 0 0 9 0 13 1

11208214 Nordkysten 9 0 13 1 0 3 0 26 2

11209441 Slagelse 10 2 17 1 0 2 0 32 3

11209593 Nivå 30 3 16 2 0 1 8 52 4

11402645 Rønne 11 1 18 1 1 8 0 40 3

I alt 415 38 491 49 10 88 56 1091 77

Fyns Bueskytteunion Stem-

Nr. Navn H<18 H18-25 H>25 D<18 D18-25 D>25 Passive I alt mer

11500916 Arcus 18 1 15 3 0 5 1 42 3

11502444 Middtfyns Bueklub 12 1 6 1 3 1 1 24 2

11502648 Lavia Odense 2 0 5 1 0 0 2 8 1

11502649 OBK 9 1 16 0 0 0 1 26 2

11502650 Middelfart 12 1 19 2 0 8 4 42 3

11502651 Svendborg 4 3 12 0 0 1 1 20 2

11503834 Ulbølle 15 0 5 0 0 1 0 21 2

11504156 Ærø Buelaug 0 4 16 0 0 1 0 21 2

11508728 Broby 5 3 10 3 1 1 5 23 2

I alt 77 14 104 10 4 18 15 227 19

Antal stemmer i alt 172
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Beretning til forbundsmøde 2005 

 
 

DET SKAL VÆRE SJOVT AT SKYDE MED BUE 
 
Det er dejligt at kons tatere, at denne sætning bringes frem i mange sammenhænge, når noget skal 
debatteres i bueskydnings sammenhænge. Nogle gange bruges sætningen til at fremhæve noget man 
ikke synes er sjovt, men kan ordene være med til at sætte en mening i relief, er det helt ok at bruge 
dem også i denne sammenhæng. Det viser nemlig, at det ikke kun er en tom frase, men at mange i 
deres arbejde forsøger at tage netop dette udgangspunkt. Og jo flere der inddrager ordene i deres 
daglige arbejde jo sjovere og mere positivt bliver det at dyrke bueskydning både på det aktive og på 
det ledelsesmæssige plan. 
Der er derfor al mulig grund til at fastholde denne vision i vort arbejde. 
 
For de aktive ligger det sjove i det at ramme, skuddets gennemførsel, træning der giver fremgang, 
arbejdet med teknikken og med materiellet, samværet med andre bueskytter og meget mere. 
For alle de der arbejder omkring skydningen, f.eks. trænere - ledere og dommere ligger glæde i 
arbejdet med andre mennesker - det sociale samvær - at se fremgangen og være med til noget der 
lykkes. 
 
For alle grupper gælder, at det i hvert fald ikke er økonomien, der giver glæden da ingen kan leve af 
sporten herhjemme. Vi er således alle frivillige og det er derfor en forudsætning at de positive og 
glade oplevelser langt overstiger de negative og sure stunder. Er det ikke tilfældet forsvinder lysten 
hurtig til det frivillige arbejde. 
Netop fordi vi er frivillige, kan vi alle sammen være forholdsvis sikre på, at ingen fremkommer med 
forslag eller meninger alene med det formål at genere andre eller for at mele sin egen kage. 
Frivilligheden er med til at sikre, at de meninger og forslag der kommer frem udspringer af en ægte 
interesse for sporten og dens fremtid. Det er derfor helt legalt at være uenig og lade meninger 
brydes, blot  man ikke bruger tiden på at mistænke hinandens motiver.  
Det er bestyrelsens håb at dette også vil være udgangspunktet for debatten på det kommende 
forbundsmøde, hvor vi skal drøfte nogle væsentlige forhold for fremtiden i vort forbund, såsom 
forbundets organisation, herunder unionernes fremtid, forbundets økonomi, herunder om der skal 
være klubkontingent fra forening til forbund, samt hvilke projekter vi skal satse på i de næste år. 
 
Vi håber på en god og konstruktiv debat, så vi sammen kan skabe de rette forudsætninger for 
bueskydning i Danmark i de kommende år. Det er på forbundsmøde vi fastlægger de retningslinjer 
der skal gælde på såvel det aktive som det ledelsesmæssige og administrative plan og som 
sammenlagt gerne skulle føre frem til, at det fortsat er sjovt at skyde med bue. 
 
Status over året 
 
Lad mig starte dette tilbageblik med at se på økonomien. Igen i år lykkes det os at komme ud med 
et bedre resultat end forventet. Som vedtaget tidligere budgetterer vi i disse år med underskud, for 
derigennem at bringe nogle af de mange penge vi havde opsparet, ud i bueskydning. 
Resultatet for 2004 blev et underskud på kr. 144.000 mod det budgetterede underskud på kr. 
288.000. 
 



  
Det er glædeligt, når det samtidig kan konstateres, at ingen projekter er afvist alene af økonomiske 
årsager. Det betyder at alle rimelige forslag er imødekommet. Omvendt betyder det også, at 
aktivitetsniveauet ikke har været helt så højt som forventet og visse planlagte projekter ikke er 
gennemført. MEN det betyder også at der fortsat udvises stor økonomisk ansvarlighed alle de 
steder, hvor der bliver bevilget penge, hvilket er overordentlig glædeligt.  
Denne tilbageholdenhed betyder ikke at pengene skal tilbage i ”sparebøssen”. Tværtimod betyder 
det, at vi kan forlænge den periode, hvor vi kan give flere penge ud end vi får ind, til glæde for 
aktivitetsniveauet. 
Vores økonomiafdeling i forbundet bestående af Steen Jørgensen og Inge Meyer gør et stort arbejde 
for løbende at følge op på budgettet, så vi hele tiden ved, hvor vi er henne. Samtidig får de 
ansvarlige udvalg straks besked, såfremt der er områder hvor økonomien ser lidt anstrengt ud i 
forhold til budgettet.  
Heldigvis er alle ansvarlige meget lydhøre over for disse meddelelser, hvilket er medvirkende til, at 
vi har kunne holde den gode økonomiske styring. Tak for det. 
 
Vor egenkapital udgør ved udgangen af 2004 kr. 1.385.000, hvilket betyder at vi kan opretholde det 
nuværende aktivitetsniveau i endnu et par år, selvfølgelig under forudsætning af, at det forløber som 
vi forventer. 
Skal vi udover denne periode opretholde et højt aktivitetsniveau, skal vi finde supplerende indtægter 
til forbundet, da vi fra bestyrelsens side mener vi skal have en vis egenkapital, uden denne på 
nuværende tidspunkt er nærmere defineret. 
 
Elite 
Der henvises til eliteudvalgets beretning, hvor de vigtigste begivenheder inden for eliten er omtalt. 
Det er igen i 2004 lykkedes at hjembringe nogle særdeles fine resultater og der i mit sind ikke tvivl 
om, at vi begynder at se de første resultater af det arbejde der udføres i elitecentret og i 
ungdomsprojektet. Deltagerantallet i ungdomskonkurrencerne er kraftig stigende og resultaterne går 
samme vej. Således skal der i dag væsentlig flere point til for at kvalificere sig til finalerunder for 
kadet og juniorer end for 5 år siden. 
Ungdomsprojektet er ikke kun et eliteprojekt men et fælles projekt mellem elite og bredde, herunder 
også unionerne. Det er meningen, at den træning der finder sted i ungdomsprojektet også skal smitte 
af på træningen i de enkelte klubber, således at mange flere end de, der lige deltager i 
fællessamlingerne mærker et kvalitetsløft. 
 
2004 blev også året, hvor Ole Gammelgaard af familiemæssige årsager valgte at stoppe som 
landstræner. Ole har i sin ansættelsesperiode gjort et stort og godt arbejde for dansk bueskydning, 
herunder en helt speciel indsats omkring elitecentret, hvor det i høj grad er Oles fortjeneste, at vi er 
kommet så godt i gang. I samarbejdet med Team Danmark har Ole også gjort en speciel indsat. Jeg 
vil her rette en varm tak til Ole for hans arbejde og for samarbejdet.  
 
Nu lyder det som om Ole næsten er uerstattelig, men det er heldigvis ikke tilfældet. Allerede inden 
Ole overvejede at gå af, var Henrik Toft ansat som ungdomstræner og i foråret 2004 blev dette job 
suppleret med et job som assisterende landstræner. Oles afløser var derfor klar, da dagen oprandt og 
da Ole og Henrik både har skudt sammen og arbejdet sammen er kontinuiteten sikret. 
Med Henriks store viden og engagement i bueskydning er vi sikret en fuldgod afløser for Ole.  



Ungdomstræningen er overtaget af Mogens Lie, der udover at være ”oplært” af Henrik Toft også er 
i gang med en større teoretisk uddannelse som buetræner, så også her har vi fundet en kompetent og 
naturlig afløser. 
Til løsning af de administrative opgaver omkring eliten, som er ganske omfattende, er ansat Mads 
Elbrønd i en deltidsstilling. Mads’s arbejdsplads er elitecentret i Århus og Mads skal varetage 
opgaver i forhold til Team Danmark, i forhold til Fita og Emau og endelig i forhold til skytter 
tilknyttet elitecentret. Der er således nok at tage fat på og I kommer sikkert til at høre til Mads bl.a. 
via rapporter fra elitecentret i Bueskydning. 
Vi ønsker Mads velkommen. 
  
Vort samarbejde med Team Danmark kører fortsat upåklageligt og vi er også for 2005 et 
satsningsforbund, hvilket betyder, at der stilles betydelige økonomiske midler til rådighed, 
selvfølgelig under en præcis aftale om, hvad de skal bruges til og med klare definerede mål på såvel 
kort som lang sigt. 
Samarbejdet er i høj grad baseret på åbenhed og tillid fra begge sider og vi kan fra DBSF’s side 
ikke genkende de klagepunkter en række forbund har fremsat. Vi føler således ikke, der bliver 
trukket noget ned over hovedet på os, eller at vi er udsat for unødig kontrol. Tværtimod arbejder vi 
sammen om at udvikle vort elitearbejde og vi kan i en alle forhold konstatere at Team Danmark 
lever op til de løfter, der anføres i deres programerklæringer. 
 
Også i Team Danmark sker der ændringer. I forbindelse med indførsel af det nye støttekoncept er 
der ændret i organisationen, hvilket har betydet at vi har fået ny konsulent. I stedet for Per Bolt er 
det nu Bo Overgård, der er vor konsulent og dermed nærmeste kontakt til Team Danmark. Bo er 
bl.a. blevet konsulent for alle de forbund der er tilknyttet elitecentret i Århus, hvilket vil give nogle 
samordningsfordele. 
Vi ser med tillid frem til et godt samarbejde med Bo Overgaard. 
 
Bredde 
Som omtalt i breddeudvalgets beretning har træneruddannelsen været et af de områder der har fyldt 
mest. Det er flot, at så mange har gennemgået såvel trin 1 som trin 2, ligesom det tyder på, at et nyt 
stort kuld er på vej gennem systemet og har færdiggjort trin 1. 
De to trin følges nu op af et trin 3, der dels baseres på nogle DIF kurser og dels på yderligere 
materiale inden for buetræning. Dette trin 3 kommer til at matche både med DIF’s trænerstruktur og 
med ”højere træner uddannelse” der gennemføres i Sverige, således at der fremover bliver mulighed 
for videreuddannelse i flere sammenhænge. 
Jeg vil her rette en varm tak til de mange undervisere der har været i gang og til Ib Gilberg for et 
meget stort personligt arbejde med materialet. 
 
Breddeudvalget har også arbejdet med et fælles stævneprogram indeholdende alt fra registrering af 
skytter til udskrivning af resultatlister. Det baserer sig på indtastning af de enkelte pileværdier, 
hvorefter resten foregår stort set automatisk. 
Det er her Bent Gormsen der har været tovholder og arbejdet er nu så langt fremme, at edb-opgaven 
er defineret og der er indgået kontrakt med Jens Fudge om udarbejdelse af programmet. 
Programmet betales af DBSF og kan herefter rekvireres gratis af klubberne til brug for stævner. 
Det forventes at programmet vil være til disposition til starten af næste indendørs sæson. 
Selv om en omtale her ikke fylder meget, har det været et stort arbejde at finde frem til en definition 
af programmets indhold og virkemåde og jeg vil her rette en tak til Bent og de øvrige i udvalget for 
deres arbejde. 



 
 
Kraftcentre  
Der har i året været tre kraftcentre, nemlig Aalborg – Broager og Gladsaxe. Alle tre kraftcentre har 
iværksat forskellige aktiviteter, men det har af forskellige årsager været svært at trække deltagere til 
disse arrangementer. 
Det har fået bestyrelsen til at overveje arbejdsmåden og vi har for at stå frit i disse overvejelser 
formelt opsagt aftalerne med kraftcentrene. Dette er ikke udtryk for utilfredshed med kraftcentrene 
eller det arbejde der er udført, men blot for vi i fællesskab kan finde den facon der giver det bedste 
udbytte for arbejdsindsatsen og pengene. 
Kraftcentrene fortsætter indtil 30/6 d.å., hvorefter der skal findes en ny model.  
 
Unioner 
Der har i 2004 været meget forskellig aktivitet i de tre unioner. I Jylland har man tidligere vedtaget 
at arbejde for en nedlæggelse af unionerne og har derfor kun en lille bestyrelse til at klare de mest 
nødvendige opgaver. På Sjælland har aktiviteten været koncentreret om ungdomsturnering og 
Kongskildebanen. Det lykkedes ikke på Sjællands seneste unionsmøde at få valgt en fuldtallig 
bestyrelse, idet ingen ønsker at overtage de pladser der blev ledige. På Fyn har der været en række 
kurser og aktiviteter i unionsregi, der betyder at unionen har været et slags kraftcenter for Fyn. 
 
Bestyrelsen ønsker en drøftelse på forbundsmødet af unionernes fremtid. Det er bestyrelsen 
opfattelse at tiden er løbet fra den organisation vi i dag har i forbundet. Såvel transportmæssigt som 
kommunikationsmæssigt er landet gennem de seneste 10 år blevet væsentlig mindre, hvilket betyder 
at behovet for tre selvstyrende enheder er væsentlig mindre relevant. Det vil efter vor opfattelse 
være mere hensigtsmæssigt at anvende de menneskelige og økonomiske ressourcer der er i unioner, 
i et samlet fællesskab.  
Opdeling i unioner og for den sags skyld i elite og bredde er ikke tidssvarende. Opdelingen bør 
mere gå på projekter, hvor de, der brænder for et projekt, kan komme til at udføre dette uden at 
skulle påtage sig en række andre administrative opgaver. Vi tror det bliver lettere at finde ildsjæle, 
hvis det, der uddelegeres er veldefinerede opgaver, der løber en given tid. 
 
Det skal i løsningen sikres, at repræsentationen i bestyrelse og udvalg dækker hele landet og alle 
interesseområder, således at der ikke kan opstå en skævvridning at tildeling af fælles midler. 
Samtidig er det vigtigt at arbejdet foregår under ansvar overfor forbundsmødet, der er vores øverste 
myndighed. Derfor skal valg også finde sted på forbundsmødet. 
Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning komme med et oplæg til en ny struktur. Denne kan så 
drøftes under debatten, men ikke vedtages. Derimod kan evt. vedtages en hensigtserklæring om i 
hvilken retning der skal arbejdes frem til forbundsmødet i 2006, hvor konkrete lov-forslag kan 
behandles. 
  
Det er ikke tanken, at forslaget skal indebærer nedgang i unionskontingent. Den nuværende betaling 
skal i forslaget overføres til forbundet og anvendes til aktiviteter på såvel landsplan som regionalt. 
 
Økonomi 
Som nævnt i starten af denne beretning kan vi ikke fortsætte med at opretholde det nuværende 
aktivitetsniveau, da udgifterne i disse år er større end indtægterne. 
Vi vil derfor også lægge op til en debat på forbundsmødet om en yderligere betaling til forbundet. 



En betaling på 120 kr. pr. medlem vil forøge indtægterne med ca. kr. 264.000. Dette beløb vil i høj 
grad sikre at vi kan opretholde det nuværende aktivitetsniveau, og det er ikke vor opfattelse, at det 
vil betyde en nedgang i medlemsskaren på længere sigt, blot under den forudsætning, at vi leverer 
noget for pengene.  
Buesporten er i kontingent en meget billig sport og en forhøjelse på 120 kr. pr. år svarer til en 
kontingentforhøjelse i foreningerne på 10 kr. pr. måned pr. medlem. 
Denne debat skal også ses i lyset af, at DIF’s nye fordelingsnøgle ud over nogle grundtilskud mest 
retter sig mod aktivitet i stedet for automatiske tilskud. Der tales i høj grad om tilskud i stedet for 
omkostningsdækning i aktiviteter. Det betyder at de fleste tilskud skal følges af en vis egenbetaling, 
hvilket kun er muligt, hvis vi har de fornødne indtægter. 
Også på dette punkt ønsker vi i første omgang en debat på forbundsmødet frem for en vedtagelse. 
Debatten vil afgøre om vi til næste år vil fremkomme med et konkret forslag. 
 
Sikkerhed på buebaner 
Efter problemer på nogle buebaner er dette emne blevet sat på dagsordenen i 2004. På foranledning 
af en politikreds har der været afholdt møder med deltagelse af politi, DBSF og en skydesagkyndig. 
I starten var oplægget ganske vanskeligt for DBSF at leve med, fordi man ønskede at det ikke kun 
skulle rettes mod vore buebaner, men også mere generelt. Det er gennem forhandlinger lykkedes at 
komme igennem en væsentlig mere moderat vejledning, der undtager skydning i DBSF-regi for en 
række bestemmelser. Hovedkonklusionen er herefter, at der kun skal foretages få justeringer af de 
gældende bestemmelser i vort lovkompleks, men at lovkomplekset skal efterleves mere grundigt 
end de hidtil har været tilfældet. 
Det er klart at nuværende bestemmelser er gældende og ændringer også skal efterleves, men det er 
også nødvendigt, at der gives den fornødne tid til at ændre på eksisterende forhold.  
Forbundets kontrol af baner, med evt. trussel om skydeforbud vil derfor ikke blive endelig før 
sæsonen 2006, således at alle får lejlighed til at studere reglerne og foretage fornødne ændringer. 
At andre myndigheder kan gribe ind er en kendsgerning der ikke må overses og det er derfor vigtigt, 
at forholdene på banerne ikke kan medføre utilsigtede hændelser. 
 
VM 
Selv om nærværende beretning primært skal omhandle året 2004, kan jeg ikke undlade at 
kommentere VM i indendørs bueskydning i Aalborg som i skrivende stund netop er overstået. Det 
har været et fantastisk vellykket arrangement. Jeg modtager som formand for DBSF mange 
lykønskninger for et utrolig godt gennemført stævne. Fra FITA’s side er det blevet udtalt at det er 
det bedst arrangerede indendørs VM nogensinde. At lykønske mig er forståeligt set fra officiel side, 
men også ganske uretfærdigt. 
Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at videregive alle de positive tilkendegivelser og 
lykønskninger til alle de mange frivillige i såvel stævneledelse som på de konkrete poster, der har 
arbejdet hårdt med stævnet både før og under og efter. I er de rette at rose og der skal lyde et stort 
tak for et super arrangement og en herlig uge i Aalborg. 
 
Afslutning 
( Som er identisk med sidste år – ikke af dovenskab, men fordi ordene stadig har fuld værdi) 
 
Jeg vil afslutningsvis benytte lejligheden til at takke de mange frivillige i klubber, i udvalg, i 
unioner, blandt dommere, undervisere samt i forbundsbestyrelsen for deres store arbejde i det 
forløbne år. Også vore lønnede medarbejdere, nemlig Inge Meyer, Ole Gammelgård og Henrik Toft 
skal takkes for deres store og engagerede arbejde. 



 
Det er altid en fornøjelse at komme ud til stævner og se hvilket stort arbejde, der fra medlemmerne i 
de arrangerende klubber lægges i disse stævner, for at de skal blive så gode som muligt. Jeg føler 
også, der ved alle disse stævner er en dejlig og kammeratlig stemning, hvor folk hygger sig, selv om 
de konkurrerer på skydelinjen. Jeg oplever i høj grad en stor hjælpsomhed skytterne i mellem og det 
gælder også når vi er ude til internationale stævner. Det er dette kammeratskab og glæden ved 
sporten, der gør det værd at arbejde med bueskydning. 
 
Vi ses til et forhåbentlig godt forbundsmøde 2005.  Vel mødt til alle. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Rolf Lind 
formand DBSF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDVALGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÅRSBERETNINGER 
 

2004 
 

Forbundsmødet den 8 maj 2005 i Kolding 



Eliteudvalgets beretning 2004 
 
2004 var et begivenhedsrigt år for eliten, Elitecentret i Århus og dermed også 
eliteudvalgets arbejde. Et OL-år er altid skelsættende og 2004 var ingen undtagelse. 
 
Ved Ol var der som alle ved dansk deltagelse i bueskydning i form at Hasse Lind. 
Hasse havde en fantastisk sæson, og forventningerne til OL var tårnhøje, selvom 
ingen helt turde sige det højt, vidste vi alle at Hasse havde potentialet til at gå til 
toppen hvis alt flaskede sig – men igen alt skulle flaske sig på dagen. Eksempelvis 
havde Hasse taget en sølvmedalje ved EM! OL startede da også i flot stil, men 10 
skud igennem 1/16 matchen tippede læsset og Hasses favorit rolle var forvandlet til et 
nederlag på et point. Samlet set gjorde Hasse det godt og tillykke med det, men vi 
følte alle – sammen med Hasse  - skuffelsen ved nederlaget. Hasse endte sin OL 
deltagelse som nr. 19. 
 
I kvalifikationen op til OL, var vi uhyggeligt tæt på at få Dennis Bager med også. 
Dennis havde sat alt ind på at kvalificere sig ved den specielle udtagelsesskydning, 
der var arrangeret i forbindelse med EM. Målet var klart og uden valgmuligheder: de 
tre bedste ville få en billet til OL, i en vind-eller- forsvind skydning. Dennis gjorde det 
fantastisk, men endnu engang måtte vi alle føle skuffe lsen – Dennis blev nr. 4. 
Tillykke med stålsatte indsats og det – trods alt – flotte resultat. 
 
EM var også stævnet hvor Louise Hauge cementerede hendes hidtil bedste sæson med 
en flot sølvmedalje. Louise var samtidigt så ubeskeden at vinde de to Grand Prix’er 
hun deltog i. Dette gav en samlet sejr på den Europæiske Grand Prix Tour 2004.  
 
Mange danske skytter har gjort det rigtigt flot på den internationale scene i 2004, også 
blandt juniorerne, hvor vi nu ser frugterne af Ungdomsprojektet. Det er for 
omfattende at nævne alle nævneværdige resultater her, så et tillykke til alle med de 
fine resultater og tak for en flot indsats til skytterne på de danske landshold! 
 
Efter OL er der sket et ”generationsskifte” på vores Elitecenter, idet 4 nye unge 
mennesker har fået en tilværelse som ”deltidsprofessionelle” bueskytter, med en tæt 
kombination af uddannelse, fysisk træning, buetræning og en selvstændig tilværelse 
væk hjemmefra. Samtidigt har nogle af de ”ældre” skytter takket af fra den intensive 
satsning på bueskydning. Vi byder de nye skytter velkommen på Elitecentret og 
takker de afgåede for deres ihærdige indsats for resultater til Dansk bueskydning.  
 
Op til OL meddelte vores landstræner gennem mange år, Ole Gammelgaard, at han 
ønskede at stoppe som træner, og gerne umiddelbart efter OL. Denne melding 
afstedkom hektisk aktivitet i Eliteudvalget for at sikre en holdbar løsning og en 
glidende overgang til afløseren. Det var den oprindelige plan at Henrik Toft skulle 
indtræde som assistenttræner til Ole, efter OL, men vore s budgetter og Team 
Danmarks velvilje gjorde at vi kunne tage Henrik ind på Elitecentret til en 
deltidsstilling allerede i maj. Sammen med ungdomsprojektet kunne Henrik derfor 
fuldtidsansættes. Med Oles afgang blev den endelige løsning at Henrik overtog Oles 
fultidsjob som landstræner og sportschef umiddelbart efter OL, Mogens Lie overtog 
Henriks engagement i Ungdsomprojektet som Ungdoms- og talenttræner, og 
Elitecentret fik til ført en administrativ medarbejder, Mads Elbrønd, på deltid for at 



sikre Henrik’s tid på skydebanen som træner og ikke bundet bag et skrivebord – 
hvilket havde været en konstant udfordring for Ole. 
 
Disse omrokeringer har ved udgangen af året betydet en mindre budgetoverskridelse 
for Eliten, idet vi har haft en måned med overlappende lønninger fra Ole til vores 
sportsadministrator, hensættelse af feriepenge, samt ekstraordinære kørselsudgifter i 
forbindelse med mødeaktivitet. Dette er beklageligt, men har været påtvunget os af 
omstændighederne. Samtidigt mener vi dog at have fået noget for pengene, nemlig en 
meget væsentlig kontinuitet i arbejdet med skytterne, specielt de nyankomne (Ole og 
Henrik), med driften af Elitecentret (Ole og Mads) og det daglige samarbejde med 
Team Danmark (Ole, Mads, Henrik). 
 
Arbejdet med visionen, som blev vedlagt beretningen sidste år, foregår nu i den 
”fornyede” organisation, og vil i et fortsat nært samarbejde med Team Danmark blive 
forfulgt efter de muligheder økonomi, skytter, resultater, mm. underbygger det. 
 
Til sidst vil jeg fremhæve den røde tråd i udviklingen af dansk bueskydning, set fra 
elitens side. Ungdomsprojektet er et fælles unions-bredde-elite projekt i dansk 
bueskydning, og dette projekt har skabt en spirende og ny mentalitet på alle niveauer 
blandt de unge, en mentalitet hvor dygtiggørelse i bueskydning og konkurrence er dét 
som gør bueskydning sjovt, uanset hvor langt evner, ambitioner og lyst rækker. For de 
der både kan og vil har vi et unikt tilbud om en bæredygtigt elitekarriere på vores 
elitecenter, hvor uddannelse og træning, social omsorg mm. understøttes i en 
sammenhæng.  
 
På udvalgets vegne 
 
Jan Rytter 
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Dansk Bueskytteforbund  
Breddeudvalget 
 

10. marts 2005 
 
 
 

Breddeudvalgets beretning for 2004. 
 
Breddeudvalget har i 2004 afholdt 6 møder, og mødestedet har i 
alle tilfælde været hos ARCUS i Bellinge. 
 
Udvalget har i 2004 bestået af følgende medlemmer: Jan Larsen, 
Leif Roed Pedersen, Jan Klimek, Steffen Thorkildsen, Anne Marie 
Nielsen, Bent Gormsen og Ib Gilberg. 
 
Breddeudvalget har i 2004 fortsat arbejdet med Forbundets 
træneruddannelse. I løbet af foråret blev det første trin 2 kursus 
gennemført og i efteråret er der gennemført endnu et trin 1 kursus. 
 
Undervisningsmaterialet har på baggrund af de indhøstede 
erfaringer fra undervisningen været gennemgået og er rettet op for 
trykfejl og uheldige formuleringer. 
 
Status er således, at 63 personer i øjeblikket har gennemgået trin 1 
og yderligere 97 har afsluttet trin 2. 
 
Udformningen af et trin 3 foregår i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund. DIF er medlem af et europæisk uddannelsesnetværk, 
European Network of SportScience, Education and Employment, 
ENSSEE, som bl.a. beskæftiger sig med at beskrive en generel 
europæisk idrætstræneruddannelse. 
 
Både DIF og TeamDanmark ser meget gerne, at DBSF som 
satsningsforbund har et ”uddannelseshus” – en beskrivelse af 
Forbundets formelle uddannelsessystem – som harmonerer med 
ENSSEE – beskrivelsen, således at trin 3 bliver et naturligt 
udgangspunkt for de videregående uddannelser, som allerede 
findes i DIF regi, Diplomtræner og Idrættens Trænerakademi. 
 
Trin 3 kommer således til at bestå af en række relevante DIF-
kurser samt  af udvalgte afsnit af det svenske forbunds ”Högre 
Tränerutbildning”, idet vi forsøger at give de to uddannelser 
nogenlunde samme indhold, således at vi på et tidspunkt i 
fremtiden f.eks. kan holde fælles trænerseminarer. 
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Det er planen at det første trin 3 kursus kan afvikles i efteråret 
2005. 
 
Breddeudvalget forsøgte i efteråret 2004 at holde et 
træneropfølgningsmøde med det formål at høre deltagernes mening 
om trinkurserne og samtidigt informere om den videre udvikling, 
ligesom tanker om etablering af et trænernetværk også havde været 
på bane. 
 
På grund af en lang række fejl og misforståelser måtte mødet 
imidlertid aflyses på grund af manglende tilslutning. 
 
Udvalgets projekt om udarbejdelse af en kravspecifikation til et 
resultatformidlingssystem i forb indelse med stævneafvikling har 
haft Bent Gormsen som tovholder. 
  
Bent har sammen med repræsentanter for udvalgte klubber meget 
entusiastisk beskrevet kravene til et edb-system, der understøtter 
alle funktioner i forbindelse med stævneafvikling lige fra 
modtagning af tilmeldinger til udskrift af de færdige resultatlister. 
 
Der er netop tegnet kontrakt med en leverandør om 
implementering af systemet. 
 
Steffen Thorkildsen har igen i år stået for opdatering og udvikling 
af Breddeudvalgets hjemmeside bl.a. med materiale fra 
træneruddannelsen. 
 
Det lykkedes ikke i 2004 at finde en klub, der ville stå for 
afholdelse af Forbundets sommerlejr. Sommerlejren har ellers 
været tradition siden begyndelsen af 90’erne, og det er vores 
opfattelse at den er en god lejlighed for Forbundets børn og unge 
til at lære hinanden at kende. 
 
Derfor forsøger vi at videreføre traditionen i 2005. 
 
Breddeudvalgets pulje til klubsamarbejde, hvorfra der er mulighed 
for at støtte fællesaktiviteter mellem naboklubber, f.eks. 
fællestræning, afholdelse af stævner, turneringer m.v. har i 2004 
kun støttet en enkelt ansøgning, og det svarer til, at kun en 
syvendedel af puljen er blevet anvendt. 
 
Det er i følge Lovkomplekset bl.a. Breddeudvalgets opgave ”at 
iværksætte og fremme aktiviteter, der sik rer udbredelsen af 
bueskydning på tværs af alder, uddannelse, kønsmæssige og 
sociale forskelle i overensstemmelse med behov og ønsker fra 
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foreninger og unioner, samt at inspirere til og igangsætte aktiviteter, 
som forbedrer vilkårene i foreningernes arbejde for bredden”.  
 
Vi i Breddeudvalget vil meget gerne invitere vore ”kunder” – 
klubberne og unionerne - til dialog, og dermed få behov, ønsker, 
gode idéer og forslag til projekter på bordet, således at vi kan 
anvende de midler, der er til rådighed til glæde for bueskydningen.  
 
Ib Gilberg 
Formand  
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DOMMERUDVALGETS BERETNING FOR 2004. 
 

Dansk Bueskytteforbund havde ved udgangen af år 2004 i alt 31 dommere. 
Dommerne deltog ved 52 stævner med i alt 147 dommerdage samt 5 DM-stævner. De 
147 dage fordeles mellem øst 72 og med vest 75. 
Dette er en lille stigning i stævner i forhold til sidste år, men med en lidt større del af 
stævnerne til øst-siden. 
 
Internationalt set har både FITA og EMAU gjort godt brug af vores 3 aktive internationale 
dommere, der har medvirket ved såvel VM, EM, Grand Prix’er og andre større turneringer 
rundt omkring på kloden. 
Ifølge udtalelser fra begge organisationer er man der meget glade for vores velvilje til 
deltagelse.  
I den forbindelse skal jeg også takke forbundet for at være så forudseende, at være villig til 
at dække rejseomkostningerne for deltagelse som dommere i disse stævner. Selv om 
disse udgifter er en betydelig post på budgettet, er de givet særdeles godt ud, idet vores 
repræsentation af Danmark kloden over giver meget stor respons og velvilje tilbage til 
Danmark, der som et lille land kan have svært ved at gøre sig bemærket på den 
internationale scene ud over vore skytters flotte præstationer. 
 
En stor tak skal lyde til Henrik Larsen og Poul Heinsen for at påtage sig disse opgaver og 
for at ville tage de både lange rejser og lange dage ved stævnerne. 
 
Dommerne afholder årligt et dommermøde, der hvert andet år skifter mellem 1 og 2-dages 
møder. 
I år afholdt vi 1-dags møde i Bellinge. 
Der blev arbejdet igennem den søndag. 
Der bliver rejst praktiske spørgsmål og forståelsen af vort lovkompleks forsøges ensrettet 
sammenholdt med FITA’s opfattelse af bestemmelserne. 
Det kan komme til glødende debatter, men som regel kan vi dog være i stue sammen efter 
mødet. 
 
Den efteruddannelse af dommere er påkrævet, da regler og fortolkninger bliver ændret 
løbende og danske skytter lærer en del unoder ved f.eks. internationale stævner, som de 
så forsøger at indføre i Danmark. 
Her skal dommerne være på forkant af udviklingen, så vi kan få stoppet unoderne og sikre 
en så retfærdig skydning som muligt for alle skytterne uden fordele for nogen, der måske 
gerne vil skyde en genvej. 
 
Vi har i dommerudvalget debatteret, om vi skulle afholde et dommerkursus i år for at 
”klargøre” dommere til fremtidigt virke, da vi har nogle dommere, der er ved at nå 
pensionsalderen. 
Vi har dog valgt, at udskyde dette kursus indtil videre. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til arrangører af stævner for et godt og uvurderligt samarbejde.  
Jeg kan på stævneindberetninger se og ligeledes ud fra dommeres udtalelser og egne 
erfaringer forstå, at når der bliver anmodet om ændringer, store som små, bliver dette 
udført med det samme, således at stævnerne kan gennemføres så gnidningsløst som 
muligt. 
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Det er udvalgets opfattelse, at arrangørerne er blevet meget mere samarbejdsvillige med 
både dommere og evnt. teknisk delegeret, som anmoder om ændringer ved opstillinger, 
forløb og gennemførelse af stævnerne.  
Dette er et samarbejde, der er nødvendigt for at deltagerne opfatter et stævne som 
velgennemført, når alt fungerer uden problemer. 
 
Samtidigt skal det her påtales, at ændringerne af måtternes vinkling åbenbart ikke er 
kommet ud til klubbernes ansvarlige på dette område. 
Vinklingen af måtten er i dag mellem 0° - 10° ved indendørs stævner og det har vist sig 
nødvendigt at skære igennem en gang for alle. 
Ved årets udgang blev der ikke længere set gennem fingre med denne regel og dommerne 
er blevet indskærpet, at føre et særligt tilsyn med dette, da mange skytter klagede over, at 
centrum nærmest blev helt ovalt  
set i f.eks. et scope for compoundskytternes vedkommende, men også en del 
recurveskytter havde samme problem. 
Der er i ”Bueskydning” blevet vist et forslag til hvordan dette problem nemt kunne løses, 
nemlig som f.eks. Køge har gjort ved at indsætte en skrue i de bagerste ben af stativet og 
dette virker upåklageligt. Andre har fundet helt andre løsninger med at hæve tværarmene 
på stativet og også det fungerer perfekt. 
Skulle der i dag være klubber, der endnu ikke har fået foretaget disse justeringer, vil det 
være på høje tid at få klaret dette nu, da de p.t. ikke kan afholde stævner uden at opfylde 
de klare regler. 
Nu skal vi heller ikke gøre det værre end det er, da dommerne stadig kan give tilladelse til 
meget små afvigelser fra gradangivelsen efter et fornuftigt skøn, men det skal også være 
små afvigelser. 
Jeg bør nok lige anføre, at der fore udendørs skydningers vedkommende er tale om 
gradinddeling på fra 10°til ca. 15° fra lodret. 
 
Det samme gælder banenummertavler. Der er stadig klubber, der ikke kan finde ud af at 
få dem ændret til den lovlige størrelse, men her ser vi igen den holdning om, at det har 
været anvendt tidligere og der sker ikke noget, selv om klubben får et pålæg om at ændre 
størrelsen. 
Men, det kan være, at der en dag er dommere, der forlanger dette ændret efter lovene 
inden stævnet kan gennemføres, så få det nu ændret. 
 
Og så et sidste lille opstød: Udvalget anmoder klubberne om at sætte rutinerede 
skydeledere til rådighed. 
Vi har desværre set eksempler på, at man fra arrangørens side har ”lokket en ny mand i 
fælden” og at stævnet bliver derefter. 
Ellers har i måske en lokal dommer, der ikke er udsendt til stævnet som dommer, der kan 
hjælpe jer i klubben som skydeleder. Så brug ham eller hende til det job.  
Samtidigt vil jeg opfordre de, som bliver udpeget som skydeledere til at kontakte 
dommerformanden for stævnet og sammen foretage aftaler eller stille spørgsmål, hvis 
skydelederen er usikker på noget eller der kan være specielle ting ved netop det stævne at 
tage hensyn til.  
 
Endeligt vil jeg afslutte med at sige samtlige dommere en stor tak for deres indsats og 
velvilje til at deltage som dommere ved stævner. 
Det kan til tider være en noget ”sur tjans” når man ”er på” i mange timer eller står i 
regnvejr et eller andet sted for at virke som dommer og så måske blive udsat for forskellige 
diskussioner ud fra pågældendes mening omkring en fortolkning af bestemmelserne. 
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Men tænkt lige på, at vi også er mennesker og vi kan alle lave en fejl. 
Hvis man er fuldstændig fejlfri, så tror jeg ikke, at man er dommer ret længe og det tyder 
også på, at den pågældende ikke har taget stilling til noget som helst. Det er måske den 
nemmeste måde at undgå problemer på, men den går ikke som dommer. 
 
Det kræver sit for at gennemføre dommergerningen, men vi vil også gerne være med til at 
gøre det sjovt at skyde med bue. 
 
 
På dommerudvalgets vegne 
 
 
 
         Stig Andersen 
           formand 
   
 
 



Årsberetning 2004
Lovudvalget

Arbejdet med at færdiggøre Lovkomplekset 2004 blev desværre forsinket dels pga den tørre
forsommer (skovbrande i Vestjylland) dels udlandsrejser (arbejde). Det medførte også at der ikke var
tid til at få læst korrektur før udsendelsen. Det gav nogle fejl i anvisninger mm.
Heldigvis for udvalget, har et par ihærdige bueskytter hen over året hjulpet med at finde fejl og
mangler. De rettelser vil komme med i 2005. Tak for hjælpen.

På baggrund af at Odense Politis (OP) i årets løb satte spørgsmålstegn ved sikkerheden på de
Odenseanske baner, har der været afholdt nogle møder, først med OP senere med Justitsministeriets
skydesagkyndige (JS). Der var lagt op til vidtgående stramninger som ville gøre det meget vanskeligt

at være bueklub.
FornQftig _dialQg__9g-8ensidig ønske Qm at løse problemerne har resulteret i en vejledning li! ~

sikkerhedsforanstaltninger på buebaner udarbejdet af JS.
Der har været fortaget beregninger på pilebaner og udført testskydning for at sikre fareområdet er
stort nok til at forbiskud bliver inde på området. Det var samtid vigtigt ikke at "overdrive
sikkerheden". Der er lagt megen vægt på at DBSF regler pålægger enhver skytte en bestemt omgang

med bue og pil.
Tak til Major Erik Jensen for samarbejdet i denne sag.

Der er udarbejdet lovforslag/ændringsforslag som sikre at DBSF klubberne ved overholdelse af vore
regler også overholder de anvisninger Justitsministeriet har udsendt gennem JS.

Enkelte har i årets løb spurgt om vi ikke kunne ændre i lovene da de mente de nugældende ikke er
gode nok. Når der kommer et sådan forslag, samler udvalget dem sammen og de vil komme med ud

som ændringsforslag til kommende forbundsmøde.
Opfordringen er hermed givet videre til andre, skriv en e-mail med forslaget tillovudvalget.

Lowdvalget
Erik Hjortebjerg

Dansk
Bueskytteforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 4326 2728
Fax: +45 4326 2729
E-mail: Jb,j{LJb,!~~
Dato: 05-04-05



Forbundsbudget 2005 06-04-2005
Budget Resultat Forbundsmøde Rev.budgetNYT

Indtægter 2004 2004 2005 2005 2006
Tilskud DIF 1414 1414 1443 1425 1395
Tilskud DIF i øvrigt 44
Tilskud TD Landstrænere 448
Tilskud TD deltagelse 1052 181 1174 1140 1140
Tilskud TD psy/fys 68
Tilskud TD Århus 423
Uanvendt TD tilskud 2004 -34
Tilskud Unioner 105 105 105 105 105
Overførte hensættelser 60 61
Skydemærker 12 22 12 12 12
Øvrig indtjening 3 2 3 3 3
Renter 25 17 25 25 25
Refusioner 25 16 25 25 25
Bueskydning 0 7 0 0 0
Revisionstilskud 25 25 25 25 25
Indtægter i alt 2721 2799 2812 2760 2730

Udgifter
Administration
Husleje 55 57 55 55 55
Kontorhold 90 85 90 96 96
Møder incl A&O+Lov 90 47 90 90 90
Repræsentation 12 1 12 12 12
Atp 4 4 4 4 4
Løn ansatte 260 260 270 270 280
Adm. I alt 511 454 521 527 537

Bredde
Breddeudvalg 34 24 34 34 34
Unions/forn.tilskud 65 51 65 65 65
Bredde aktiviteter 219 81 184 184 184
Breddeudvalgets udg. 318 156 283 283 283

Stævne udg. 116 107 116 116 116
Stævne udg.NM-EM-VM 85 85
Kraftcentre 75 62 75 62 62
Ungdomsprojekt 344 340 344 344 344
Dommerudgifter 134 93 121 126 121
Andre Breddeaktiviteter 669 602 741 733 643

Bredde total 987 758 1024 1016 926



Sport
Landsholdsaktiviteter
Eliteudvalg 20 20 20 15 15
Landstrænere 588 618 800 487 487
Stævnedeltagelse R/C 383 481 438 465 465
Elitecenter Aarhus 513 489 409 570 570
Felt 50 56 45 50 50
Kraftcenter Elite
Ungdom
Uniform 5 10 5 5 5

Elite total 1559 1674 1717 1592 1592

Udgifter total 3057 2886 3262 3135 3055

Over/underskud -336 -87 -450 -375 -325

Afskrivninger 20 56 20 20 20
Hensættelser

Resultat før eks ind -356 -143 -470 -395 -345

kursavance

RESULTAT -356 -143 -470 -395 -345

Egenkapital 1386 991 646
Egenkapital pr. ultimo 2003 1529



                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovændringsforslag. 
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Ændringsforslag til DBSF  lovkomplekset. 
 
Forslag 1 
 
Ændring af artikel 1.6 
Forslags stiller DBSF 
Gældende regel: Ingen 

 
Forslag: tilføjelse af ny 1.6.2   

1.6.2 En forening er forpligtet til at overholde de til enhver tid gæl-
dende sikkerheds regler for brug af en skydebane. (se afsnit 10.6) 
1.6.2.1. En af dommerudvalget udpeget dommer skal hvert andet år 
gennemgå banens sikkerheds forhold og angive evt. fejl og mangler. 
Skriftlig rapport udleveres til klubben efter inspektionen. 
1.6.2.2 Foreningen har pligt til at bringe evt. misforhold i orden forud 
for genoptagelse af skydning på banen. 
1.6.2.3 Mener foreningen at påbudet/ne er uberettiget kan sagen ankes 
til Dommerudvalget til endelig afgørelse. 
1.6.2.4 Misligholdelse af denne forpligtigelse kan medføre eksklusion 
af foreningen fra forbundet 
 
Tidligere 1.6.2 samt efterfølgende paragraffer rykker 
 

Begrundelse: At få indført sikkerhedskrav på klubbernes skydebaner i vore love 
At i mødekomme offentlige krav om sikkerhed. 
 

Anbefales af: DBSF bestyrelse. 
_________________________________________________________ 

 
Forslag 2 
 
Ændring af artikel 1.16 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel Ingen 
 
Forslag 1.16.3 

DBSF udsender officiel orientering og meddelelser til forbundets klubber 
via e-mail system. Udsendelserne sendes til de af forbundet oprettede 
klub e-mail adresser. DBSF stiller e-mail system til rådighed hvortil klub-
berne skal linke egne adresser. 
Klubber, som ikke har mulighed for at bruge e-mail og ønsker at få orien-
tering og meddelelser tilsendt med post (i papirform) skal meddele dette 
skriftligt til DBSF sekretariatet.  

 
Begrundelse DBSF ønsker at sende information til klubberne på en hurtig og rationel 

måde. Samtid ig vil det reducere omkostningerne til kopiering og porto. 
 
Anbefales af Bestyrelsen 
 ___________________________________________________________ 
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Forslag 3 
 
Ændring af artikel 1.22 
 
Forslags stiller DBSF 
Gældende regel: Ingen, oprindelig 1.22.4.3.4 og efterfølgende rykker. 

 
Forslag: tilføjelse af ny 1.22.4.3.4 

- at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til skiveskydning  
udendørs samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer god-
kende en til lejligheden opstillet feltbane. 

 
Begrundelse At give dommerne bemyndigelse til at udføre sikkerheds kontrol af klub-

bernes baner. 
 
Anbefales af DBSF bestyrelse 

__________________________________________________________ 
 
Forslag 4 
 
Tilføjelse til artikel 1.6 
 
Forslags stiller Herning BL 
 
Gældende regel: Ingen 
 
Forslag: Der indføres regler for aflysning af stævne. 
 Endelig tekst forfattes af lovudvalget. 
 
Begrundelse: Stævner er aflyst selvom der (måske for sent) var deltagergrundlag til at 

gennemføre stævnet. 
 
Anbefaling: Det anbefales unionsmøderne at drøfte / beslutte ud fra nedenstående 
 
 Forslag til diskussion på unionsmøderne og efterfølgende beslutning: 
 

Det besluttede bearbejdes, om nødvendigt, til lovtekst af lovudvalget og 
indføjes under art. 1.6 
 
Hvilke kriterier skal der være for at aflyse et stævne, f.eks. et jysk mester-
skab? 
Nedenstående punkter er oplæg til drøftelsen, andre relevante emner kan 
tilføjes.  
 
1. Aflysning kan alene foretages hvis tilmeldings antallet på aflysnings 
tidspunktet er mindre end: ?? 
2. Aflysning kan senest / tidligst foretages: 2dage / 7 dage. 
3. Aflysning skal godkendes af: union – forbund – klubben alene. 
4. Skal der være forskel på kriterierne for aflysning af mesterskaber og 
andre på stævnekalenderen anmeldte stævner? 
5. Skal arrangøren betale en kompensation til de berørte klubber? De 
skal bruge tid på at kontakte deres medlemmer. 
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 Ændringsforslag bør komme fra unionsmøderne 
 ___________________________________________________________ 
Ændringsforslag til forslag 4 
FBSU 1. Ved aflysning af stævne skal arrangøren meddele dette til alle tilmeldte 

klubber samt tildelte dommere senest 3 dage før planlagt afholdelse af 
stævnet. ( erstatter hele det oprindelige forslag 4) 

 ___________________________________________________________ 
 
Forslag 5 
 
Tilføjelse til Fællesbestemmelser artikel 2.1.3 
 
Forslags stiller DBSF 
 
Gældende regel Ingen 
 
Forslag: 2.1.3.5 Organisering 

• Der skal være mindst 3 skytter i en klasse for at afgøre et mesterskab i 
klassen 

• Ved sammenlægning af klasser skal det være inden for samme division 
• I ungdoms klasser skal det ske ved at klassen med for lidt deltagere skal 

rykke op i næste klasse (eks. 1 mini rykker op i kadet klassen osv.) 
• Der skydes den afstand der gælder i egen klasse (forklaring: eks. minien 

skyder fortsat mini afstand, mikro mikroafstand osv. Dette gælder ved 
både kvalifikation og finale runder). 

•  Er der ikke 3 skytter efter at 2 klasser er slået sammen vil kønnene bli-
ve slået sammen 

• I barbue og Langbue klasserne vil sammenlægningen være obligatorisk 
for  kadet og mini og blandet køn, således at der kun er én klasse ved 
mesterskaber. Dette ændres året efter at der har deltaget 3 eller flere i 
samme klasse. Den/de klasser vil få tildelt et mesterskab så længe der 
deltager 3 eller flere ved senest afholdte mesterskab. 

• I junior/senior/+50 klasserne vil mesterskabet ikke blive afholdt i klas-
ser hvor der ikke er mindst 3 skytter i klassen efter en sammenlægning 
af kønnene. 
 

Oprindelig artikel 2.1.3.5 og efterfølgende rykker 
  
Begrundelse: DM er det højeste mål man kan nå på dansk grund, det er ren sportslig 

”elite”, mestrene skal derfor kåres på baggrund af de præstationer skyt-
terne yder gennem konkurrence. 
At deltage i et mesterskab kan ses som, og sammenlignes med, det at gå 
til eksamen, resultatet er den karakter man får. Ved en traditionel eksa-
men får man karakter i forhold til hvordan man er sluppet fra kampen 
med det boglige stof. I sport får man karakter i forhold til hvordan man 
klarer sig i forhold til konkurrenterne. 
I DBSF ser vi hver gang nogle som må forlade et DM uden at have fået 
karakter men kun medaljen. Det er lige som at købe en studenterhue uden 
at gå til eksamen først. 
 
Der bør være nogle restriktioner for hvornår et mesterskab kan gennemfø-
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res i den enkelte klasse, som sikrer at mesterskabet afgøres på baggrund 
af en konkurrence. 

  
Med de foreslåede ændrede afstande i lovforslag 8, vil der skydes sam-
menlignelige resultater i de forskellige klasser. 

 
 __________________________________________________________ 
Ændringsforslag til forslag 5 (Bestyrelsen) 

5. bullet I divisionerne for mikro, mini og kadet klasserne skyder 
piger og drenge i samme klasse uanset antal. 

 ___________________________________________________________ 
Ændringsforslag til forslag 5 (SBSU) 

Følgende bemærkninger skal indføres forslaget af lovudvalget, for at ved-
tagelse af dette kan finde sted: 
 
1. Kønnene sammen til mesterskaber. 
2. Skytter der ikke kan skyde til mesterskab tilbydes at stille op i en høje-
re klasse 
3. Forslaget skal ikke gælde for børne- og ungdomsskytter. 
4. Forslaget skal ændres, så at der for børne- og ungdomsskytter blot skal 
være 2 tilmeldte i en klasse for at der kan skydes mesterskab 
 
Efter udvalgets fortolkning vil det give følgende tekst: 
2.1.3.5 
• Begge køn, uanset alder, i samme division og aldersklasse skyder altid 

om et fælles mesterskab. 
• Der skal være mindst 3 skytter i en klasse for at afgøre et mesterskab i 

klassen, dog mindst 2 skytter for børne- og ungdomsskytter. 
• Ved sammenlægning af klasser skal det være inden for samme division. 
• I ungdoms rækkerne kan klasser ikke slås sammen, men en skytte der 

ikke kan skyde om mesterskab grundet for få tilmeldinger, skal tilbydes 
at deltage i en højere klasse. 

• I barbue og Langbue klasserne vil sammenlægningen være obligatorisk 
for  kadet og mini og blandet køn, således at der kun er én klasse ved 
mesterskaber. Dette ændres året efter at der har deltaget 3 eller flere fra 
samme klasse. Den/de klasser vil få tildelt et mesterskab så længe der 
deltager 3 eller flere ved senest afholdte mesterskab. 

 
___________________________________________________________ 

 
Forslag 6 
 
Ændring af artikel 2.5 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel:  2.5.1  De tre bedste af en forenings skytter inden for en division/alders-

klasse/ køn danner hold ved et stævne. Kan en forening stille med flere 
hold, dannes ho ldene efter skytternes individuelle placeringer.  
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  For ungdom (kadet og yngre ) gælder, at der kan dannes hold inden for 
samme bue type uanset aldersklasse/køn når der skydes samme af-
stand/skivediameter. 
 
Ved DM gælder følgende: Antallet af deltagende hold pr. klub gives frit, 
men deltagerne på holdet skal indplaceres efter rangering i den indleden-
de runde.  

 
  • Deltagelse i holdskydning er obligatorisk for min. 1 hold ved forbunds- 

og unionsmesterskaber, når der stiller mindst 3 hold i divisionen, dog 
mindst 2 hold for minier. 

 • Omfatter en konkurrence finaleskydning, skal alle holdenes deltagere 
have deltaget i kvalifikations runden, og en liste med de udtagne skytters 
navne skal afleveres til stævnelederen forud for eliminationsrundens fø r-
ste match. 

  • Forudbetalt tilmeldingsafgift for hold skal tilbagebetales, såfremt hold-
skydningen annulleres på grund af for få tilmeldte hold. 

 
 

Forslag: Artikel 2.5.1 
De tre bedste af en forenings skytter inden for en division/aldersklasse/ 
køn danner hold ved et stævne. Kan en forening stille med flere hold, 
dannes holdene efter skytternes individuelle placeringer. Der må anven-
des en 4. skytte som reserve. 
efterfølgende uændret. 
 

Begrundelse: Forklarende tekst 
__________________________________________________________ 

 
Forslag 7 
 
Tilføjelse til art. 2.6 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel: Ingen 
 
Forslag: Ny 2.6.2.1.  

I tilfælde af perfekt score skudt på udendørs skive runde, vil en forbedret 
rekord  omfatte antal inder 10’er (X) og skal være mindst ét ”X” over den 
bestående rekord. 
Oprindelig 2.6.2.1. og efterfølgende §’er rykker. 
 

Begrundelse: At sikre muligheden for at kunne godkende rekorder ved perfekt score i 
lighed med Europæiske og Verdensrekorder. 
 

Anbefaling: DBSF bestyrelse 
_________________________________________________________ 
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Forslag 8 
 
Ændring af artikel 2.6.2.4 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel Rekorder noteres for Recurve- og FITA-compound divisionernes klasser i 

skiveskydning. 
 
Forslag: Danske rekorder noteres for Recurve, FITA-compound, Barbue og lang-

bue divisionernes klasser. 
 

Begrundelse En naturlig følge af gældende praksis 
 
Anbefaling: DBSF bestyrelse 
 _________________________________________________________ 
 
Forslag 9 
 
Ændring af artikel 6.3.1: (og øvrige artikler hvor oldgirls/oldboys forekommer) 
 
Forslags stiller Herning BL 
 
Gældende regel FITA anerkender følgende klasser: 

• Damer; 
• Herrer; 
• Junior damer; 
• Junior herrer; 
• Kadet damer; 
• Kadet herrer; 
• Oldgirls; 
• Oldboys. 

 
Forslag FITA anerkender følgende klasser: 

• Damer; 
• Herrer; 
• Junior damer; 
• Junior herrer; 
• Kadet damer; 
• Kadet herrer; 
• Masters damer; 
• Masters herrer 

 
Begrundelse: Der er vel ikke noget galt ved at være fyldt 50? 
 Alligevel er der begrænset deltagelse i "OLD" klasserne selvom der er en 

hel del skytter som kunne deltage her. De fleste tilmelder sig i stedet i 
"Senior".  
I Buebladet har der flere gange været indlæg med forskellige forslag til 
hvad klassen kunne hedde i stedet for "OLD". 
FITA kalder klassen Masters [artikel 4.2.1] og det kunne vi vel også gøre 
i Danmark. Hvorfor skal vi i øvrigt bruge et andet engelsk udtryk end det 
der findes i den engelske udgave af FITA's reglement? 
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Anbefales af: Lovudvalget, det er ændring af et navn så det følger FITA 
 ___________________________________________________________ 
 
Forslag 10 
 
Ændring af artikel 6.8 
 
Forslags stiller  DBSF 
 
Gældende regel: 6.8.1 Fordeling af skytter på skiver (eller i patruljer ved felt- 

skydning) skal arrangeres af arrangørforeningen elektronisk eller manuelt 
som følger: 
• En urne vil indeholde lige så mange kort, som der er deltagende forenin-
ger, og hvert kort bærer navnet på en forening 
 • Arrangørforeningens formand eller sekretær trækker først et kort med et 
foreningsnavn. 
• Fra en anden urne trækkes et kort med et af denne forenings medlemmer 
og det tildeles første registreringsnummer/bogstav og sættes på skiver 
(eller patruljer i feltskydning) i den rækkefølge, de udtrækkes. 
 • Når første forening er trukket og dens medlemmer fordelt, fortsættes 
med næste forening og dennes medlemmer, indtil alle er udtrukket og for-
delt. 

 
Forslag: 6.8.1 Fordeling af skytter på skiver (eller i patruljer ved felt- 

skydning) skal arrangeres af arrangørforeningen elektronisk eller manuelt 
som følger: 
• En urne vil indeholde lige så mange kort, som der er deltagende forenin-
ger, og hvert kort bærer navnet på en forening 
 • Arrangørforeningens formand eller sekretær trækker først et kort med et 
foreningsnavn. 
• Fra en anden urne trækkes et kort med et af denne forenings medlemmer 
og det tildeles første registreringsnummer/bogstav og sættes på skiver 
(eller patruljer i feltskydning) i den rækkefølge, de udtrækkes. 
 DBSF: Ved DBSF godkendte stævner (ikke NM- EM – VM og GP på 
dansk jord) tillades en seedning således at skytter der konkurrerer direkte 
mod hverandre er på samme skive (i felt i samme patrulje) eks: 
Eliteskytterne er samlet på fortløbende skiver (i samme patrulje/r) og Old 
Boys er samlet på fortløbende skiver.  
 • Når første forening er trukket og dens medlemmer fordelt, fortsættes 
med næste forening og dennes medlemmer, indtil alle er udtrukket og for-
delt. 
 

Begrundelse: Det giver bedre mulighed for at følge konkurrencen når de konkurrerende 
skytter er på samme/ naboskiver eller i samme patrulje.  
Det bliver direkte konkurrenter som kontrollerer point skrivningen i pa-
truljen/ på skiven. 

 
Anbefales af: DBSF Bestyrelse, Lovudvalget 

_________________________________________________________ 
Ændringsforslag til forslag 10 (FBSU) 

Skytter kan frit fordeles på skiver og i patruljer. Dog skal der altid være 
deltagere fra flere klubber på samme skive eller samme patrulje. 

 ___________________________________________________________ 
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Forslag 11 
 
Ændring af artikel 7.1 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel: 7.1.2 DBSF Udendørs Skiveskydningsrunde: 

7.1.2.1 FITA Recurve division: 
90, 70, 50 og 30 m for herrer; 
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer; 
60, 50, 50 og 30 m for oldgirls; 
50, 40, 30 og 20 m for Kadet drenge og piger; 
40, 30, 30 og 20 m for Mini drenge og piger; 
20, 15, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 
7.1.2.2 FITA Barbue division: 
70, 60, 50 og 30 m for herrer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer 
60, 50, 50 og 30 m for damer og oldgirls; 
40, 30, 30 og 20 m for Kadet og Mini, drenge og piger. 
7.1.2.3 Langbue division: 
60, 50, 50 og 30 m for seniorer og Junior damer og herrer; 
40, 30, 30 og 20 m for Kadet og Mini, drenge og piger. 
7.1.2.4 Compound (FITA)  
90, 70, 50 og 30 m for herrer; 
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer 
60, 50, 50 og 30 m for oldgirls; 
50, 40, 30 og 20 m for Kadet drenge og piger; 
40, 30, 30 og 20 m for Mini drenge og piger; 
20, 15, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 

 
 

Forslag: 7.1.2 DBSF Udendørs Skiveskydningsrunde: 
7.1.2.1 FITA Recurve division: 
90, 70, 50 og 30 m for herrer; 
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer og Old girls 
50, 40, 30 og 20 m for Kadet drenge og piger; 
40, 30, 20 og 15 m for Mini drenge og piger; 
30, 20, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 
7.1.2.2 FITA Barbue division: 
70, 60, 50 og 30 m for herrer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer, damer og oldgirls 
40, 30, 20 g 15 for Kadet og Mini, drenge og piger. 
30, 20, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 
7.1.2.5 Langbue division: 
60, 50, 40 og 30 m for seniorer og Junior damer og herrer; 
40, 30, 20 og 15 m for Kadet og Mini, drenge og piger. 
30, 20, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 
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7.1.2.3 Compound (FITA)  
90, 70, 50 og 30 m for herrer; 
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior herrer og oldboys; 
60, 50, 40 og 30 m for Junior damer og oldgirls; 
50, 40, 30 og 20 m for Kadet drenge og piger; 
40, 30, 20 og 15 m for Mini drenge og piger; 
30, 20, 15 og 10 m for Micro drenge og piger. 

 
Begrundelse: FITA’s grundidé med 4 forskellige afstande afspejler sig i alle klasser. 

Der bliver mindre forskelle mellem alderstrinene på de længste afstande. 
Den korte afstand øges gradvist i hvert alderstrin. 
 

Anbefales af: DBSF bestyrelse, lovudvalget. 
_________________________________________________________ 

Ændringsforslag til forslag 11 (FBSU) 
7.1.2.1 
60, 50, 40 og 30m for junior damer og old girls 

 ___________________________________________________________ 
Ændringsforslag til forslag 11 (SBSU) 

Som udgangspunkt er SBSU tilfreds med ændringerne i bestyrelsens for-
slag, dog med den ene undtagelse: 
Der indføres en ekstra aldersgrænse for skytter op til 9 år, kaldet ”poder” 
 
20, 15, 12 og 10m i alle 4 divisioner. 
 

Begrundelse:  Ved at hæve den længste afstand fra 20 til 30m vil der være en del af de 
yngste der ikke kan skyde så langt. 

 ___________________________________________________________ 
Forslag 12 
 
Ændring af artikel 8.6 
 
Forslags stiller Hillerød BL og Lovudvalget 
 
Gældende regel 8.6.2.3   

Måtter skal forsynes med skivenumre. Numrenes tal skal være 30 cm hø-
je, og de skal skiftevis være sorte på gul baggrund og gule på sort bag-
grund (f.eks. nr. 1 sort på gul, nr. 2 gul på sort, nr. 3 sort på gul, etc.). 
Skivenumre skal fastgøres over eller under hvert ansigts centrum, så de er 
fri af ansigtet.  

 
Forslag Måtter skal forsynes med skivenumre. Numrenes tal skal være min. 15 

cm høje, og de skal skiftevis være sorte på gul baggrund og gule på sort 
baggrund (f.eks. nr. 1 sort på gul, nr. 2 gul på sort, nr. 3 sort på gul, etc.). 
Skivenumre skal fastgøres over eller under hvert ansigts centrum, så de er 
fri af ansigtet.  

 
Begrundelse Den nuværende størrelse på 30cm virker alt for dominerende i forhold til 

ansigts størrelsen. De ser overvældene ud da de er større end de mål som 
skytterne skal ramme (triple er kun 20 cm.) 

 
Anbefales af Lovudvalget 
 __________________________________________________________ 
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Forslag 13 
 
Ændring af artikel 9.14.3.2: Enhed for Skovrunden              [11.4.3.2] 
 
Forslags stiller Herning BL 
 
Gældende regel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrundelse Forslaget er de afstande som er foreskrevet i FITA’s artikel 11.4.3.2 (Unit 

for forrest round). 
 
 De danske regler skal enten være i overensstemmelse med FITA’s regler 

eller også skal de danske regler ikke være en FITA skovrunde men en na-
tional skovrunde. 

 
Som konsekvens af ændring af afstandene for blå og rød post, må også 
afstandene for grøn, gul, hvid og sort post ændres.  

 
Forslag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herefter er der overensstemmelse mellem reglerne for umærket runde i 
feltskydning og enhed for skovrunden. (ligesom i FITA’s reglement) 

 
Anbefales af: Lovudvalget 

Der skal tages stilling til om ”buejæger” skal skyde efter FITA forrest 
round (Blå post) eller DBSF skovrunde (sort post) 

  Min./maks. afst. i meter 
Antal 
mål 

Diameter indre 
ringe 

Blå post 
Bar- Lang- 
Buejæger 

Rød Post 
Recurve og 
Compound 

3 
3 
3 
3 

7,5/5 cm 
15/10 cm 

22,5/15 cm 
30/20 cm 

5-15 
5-30 
5-40 
5-50 

5-15 
5-30 
5-45 
5-60 

  Min./maks. afst. i meter 
Antal 
mål 

Diameter indre 
ringe 

Blå post 
Bar- Lang- 
Buejæger 

Rød Post 
Recurve og 
Compound 

3 
3 
3 
3 

7,5/5 cm 
15/10 cm 

22,5/15 cm 
30/20 cm 

5-10 
5-20 
5-30 
5-45 

5-15 
5-25 
5-35 
5-55 

  Min./maks. afst. i meter 
Antal 
mål 

Diameter 
indre ringe 

Grøn post 
Kadet 

Gul post 
Mini 

Hvid Post 
Micro 

Sort Post 
Buejæger 

3 
3 
3 
3 

7,5/5 cm 
15/10 cm 

22,5/15 cm 
30/20 cm 

5-10 
5-20 
5-30 
5-40 

5-10 
5-18 
5-25 
5-30 

5-8 
5-15 
5-20 
5-20 

5-15 
5-20 
5-30 
5-30 
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 __________________________________________________________ 
 
Forslag 14 
 
Ændring af artikel 10.1 
 
Forslags stiller DBSF bestyrelse 
 
Gældende regel 10.1.6.1 Holdfinaler afvikles efter individue lles finaler, rækkefølgen er 

Compound- Recurvehold. En forening bestemmer selv, hvem den i på-
kommende tilfælde vil sætte ind som reserve på sit hold, men vedkom-
mende skal have deltaget i kvalifikationsrunden. Se artikel 7.7.2.3. 

 
 
Forslag: Artikel 10.1.6.1 

Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound, 
Recurvehold. En forening bestemmer selv, hvem den i påkommende tilfæ l-
de vil sætte ind som reserve på sit hold, men vedkommende skal have del-
taget i kvalifikationsrunden. Holdenes navne skal påtegnes, tre skytter og en 
evt. reserve, hvis klubben har andre hold, må ingen skytters navne være på-
tegnet andre hold. Se artikel 7.7.2.3. 
 

Begrundelse: Beskrive reglerne ved flere hold. 
 

Anbefales af: DBSF Bestyrelse, lovudvalget 
 __________________________________________________________ 
 
Forslag 15 
 
Ændring af artikel 10.3.1 & 10.3.2: 
 
Forslags stiller Herning BL 
 
Gældende regel. 1. dag Danmarksmesterskab i Feltskydning 
 2. dag Forbundsmesterskab i Feltskydning 
 
Forslag 1. dag Forbundsmesterskab i Feltskydning 
 2. dag Danmarksmesterskab i Feltskydning 
 
Begrundelse: Det er et stort og kompliceret arbejde at opstille en spændende og udfo r-

drende bane til feltskydning. Når konkurrencer afvikles over 2 dage er der 
sjældent tid til at ændre opstillingen fuldstændigt fra 1. dag til 2. dag og 
det synes derfor ulogisk, at man på 1. dagen afvikler en konkurrence hvor 
der på halvdelen af målene er opgivet den nøjagtige afstand til skiverne. 
Disse mål vil, uanset om man flytter lidt på afstandspælene til 2. dagen 
ikke give nogen reel udfordring til de skytter som deltager begge dage. 
Vi foreslår derfor at man bytter om på rækkefølgen således at forbunds-
mesterskabet ”skovrunden” afvikles lørdag og danmarksmesterskabet 
”arrowhead” om søndagen. 
 

Anbefales af: Lovudvalget 
 _________________________________________________________ 
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Forslag 16 
 
Ændring af artikel 10.3.4: 
 
Forslags stiller  Herning BL 
 
Gældende regel. Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 

9.8.11 
 
Forslag: Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 

9.8.3.1 
Er der ligestilling i forbindelse med placering til DIF’s medaljer eller 
DBSF’s medaljer i guld, sølv eller bronze jf. artikel 10.3.6.3 afgøres lige-
stilling i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 9.8.3.2 

 
Begrundelse: Artikel 9.8.11 eksisterer ikke og der er således formelt ikke nogen regler 

for ligestilling. 
 Ifølge artikel 10.3.3.1 afvikles feltskydningen uden finaleskydning. Dette 

medfører, at skytter ved ligestilling evt. skal erklæres lige (lige mange po-
int, 5’ere og x’ere) 

 Vi finder ikke, at der kan være mere end een Danmarksmester eller For-
bundsmester i feltskydning og foreslår derfor at ligestilling afgøres efter 
de sædvanlige regler for feltskydning jf. artikel 9.8.3, dog således at der 
ved afgørelse af placeringer til guld, sølv og bronze skal være shoot-off. 

 
Anbefales af: Lovudvalget 
 __________________________________________________________ 
 
Forslag 17 
 
Ændring af artikel 10 
 
Forslags stiller DBSF 
 
Gældende regel: Ingen 

 

Forslag: 10.6        SIKKERHEDS FORSKRIFT   
 Forskriften beskriver de sikkerhedsmæssige forhold som skal overholdes 

på en bueskydningsbane. 
 
10.6.1 Banen skal vinkles ud, og hver afstand udmåles nøjagtigt fra et 
punkt lodret under ansigtets centrum på hver skive og til skydelinien. To-
lerancen på afstandene 90/70/60 m skal være + 30 cm, og på afstandene 
50/40/30 m + 15 cm.  
 
10.6.2 En ventelinie skal afmærkes mindst 5 m bag skydelinien. 
10.6.3 Ansigtets centrum skal være 130 cm over jorden, målt fra en 
skønnet plan jordoverflade. Højdetolerancen må ikke overstige ±5 cm. 
DBSF Mini og Mikro skytter: Centerhøjden anbefales reduceret med op 
til 25 cm. 
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Lovudvalget gør opmærksom på at nedenstående afsnit 10.6.4 og 10.6.5 
ændres ved nye ændringsforslag jævnfør næste side øverst. 
 
10.6.4  Hvis der er adgang til det areal, hvorpå skydebanen er udlagt, 
skal der opstilles passende afspærringer omkring selve skydebanen, så 
personer holdes ude. Afspærringerne skal opstilles mindst 20 m uden for 
90 m skiveliniens ender.   
Afstanden kan i lige linie reduceres til 10 m uden for skydeliniens ender, 
om ønsket. Herved vil sikkerhedsafstanden blive reduceret til ca. 13 m ud 
for skiveliniens ender, når skiverne er flyttet frem til 30 m. Afspærringen 
skal opstilles mindst 10 m bag ventelinien og så langt bagud fra 90 m li-
nien, at der ikke er mulighed for, at publikum kan passere bag skiverne på 
nærmere hold end 50 m. Der vil således blive et sikkerhedsområde på 
140 m bag skiverne, når disse er flyttet frem til 30 m. Er der ikke 50m 
bag 90m linien skal der opføres et pilefang 10m bag skiven med en højde 
på min. 2,5m. Er afstanden under 10m skal pilefanget være min. 3,0m. 
Pilefanget skal være lavet af jordvold – krydsfinerplade e.l. pilefanget 
skal være ført helt ud til yderkant af fareområdet dvs. 20m til siden for 
yderste skive. Der må ikke være beplantning på pilestoppet. 
 
10.6.5 På feltbaner skal målene udlægges på en sådan måde at de oven-
for angivne sikkerhedsafstande (140m) opfyldes eller ved at målet ud-
lægges på en sådan måde at der dannes et naturligt pilefang der kan op-
fange en pil skudt 1m over/ved siden af målet. Pilefanget kan alternativt 
bygges til lejligheden. Ingen mål må opstilles så der inden for en afstand 
af 140m. fra standpladsen i skudretningen er veje eller stier. 
Der skal ved alle veje og stier ind i området være opsat tydelige skilte 
med teksten ”FARE – der skydes med bue og pil 
Færdsel uden for veje og stier er på eget ansvar”  
 

Begrundelse: At indføre regler for sikkerhed. At imødekomme offentlighedens krav 
 
Anbefales af: DBSF bestyrelse 

__________________________________________________________ 
 
 
Ændringsforslag til forslag 17 (10.6) (SBSU) 
Ændring 10.6.4 

1: Sidste sætning i første afsnit udgår. Første afsnit slutter herefter:… så 
personer holdes ude. 
2: Der ønskes en forklaring på det i andet afsnit anførte: Afspærring skal 
opstilles mindst 10m bag ventelinien. 
 
10.6.5 
1: I andet afsnit fjernes ordene i slutningen: er veje eller stier. Dermed 
slutter andet afsnit således: … af 140m fra standpladsen i skudretningen. 

 __________________________________________________________ 
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Ændringsforslag til forslag 17 (10.6) 
 

Forslags stiller Lovudvalget 
 
 Dette ændringsforslag erstatter oprindeligt forslag jævnfør forrige side  
  
Ændring Der skal tilføjes ”udendørs bane” til 10.6.1 – 10.6.2 og 10.6.3 
  

10.6.4  Udendørs bane:  
Hvis der er adgang til det areal, hvorpå den udendørs skydebane er ud-
lagt, skal der opstilles passende afmærkning omkring selve skydebanen 
(fareområdet), der tydeligt viser i hvilket område der ikke må opholde sig 
udækkede personer under skydningen. 

 Fareområdet er 140m i længden fra skydelinien, hvilket beskriver en sik-
kerhedsafstand på 50m bag længste afstand (90m),  

 Fareområdet er 20m til hver side fra yderste skiveopstilling ved 90m op-
stillinger.   

 Afstanden kan i lige linie reduceres til 10 m til hver side fra yderste 
standplads på skydelinien, om ønsket. Herved vil sikkerhedsafstanden 
blive reduceret til ca. 13 m ud for skiveliniens ender, når skiverne er flyt-
tet frem til 30 m.  

  
Der vil således blive et sikkerhedsområde på 110 m bag skiverne, når dis-
se er flyttet frem til 30 m. 

  
 Fra skydelineien og til en linie (ventelinie) 5m bagud må der ikke opho l-

de sig tilskuere eller andre udvekommende personer. 
 
 Er der ikke 50m bag 90m linien skal der opføres et pilefang. 

Pilefang: Såfremt området mellem målopstillingen og fareområdets bage-
ste kant (140m fra skydelinien) ikke er frit for trafikårer, beboelse og lig-
nende eller området ikke kan overskues under skydningen, skal der an-
lægges pilefang. 

 Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det består af jordvold, krydsfiner-
plade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af 
godkendt pilefangsnet. 

 Pilefanget skal være min. 1,5m over ansigtets øverste centrum. Pilefanget 
skal dække hele bredden af fareområdet. 

  
 10.6.5 Indendørs baner:  

Banen skal indrettes således, at ingen pil kan undvige ud af lokalet. 
Døre og andre flugtveje skal være skudsikre og skal kunne aflåses eller 
stænges indefra, således at indpassage på banen under skydning ikke er 
mulig. 
Fareområdet regnes fra skydelinie til bageste væg i lokalet. I fareområdet 
må der ikke opholde sig personer under skydning. 
Under skydning skal alle skytter være på linie. 

  
 

10.6.6 Feltbane: 
På en feltbane er fareområdet 140m i længden. Til siden begrænses fa re-
området af en linie fra yderste del af standpladsen til et punkt der ligger 
10m til højre henholdsvis venstre for målet hvorefter fareområdet be-
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grænses af en lige linie i begge sider parallelt med skudretningen til yder-
ste begrænsning af fareområdet (140m) 
(har målet en bredde på 3m., vil fareområdets bredde ved målet være 
23m) 
Pilefang: Opstilles mål foran sikkert virkende pilefang (net, jordvold, 
halmballer eller tilsvarende) kan fareområdet bag målet reduceres i læng-
den til 40m. bag målet  
Pilefanget skal anlægges så afstanden fra overkant/yderkanter af målet til 
overkant/yderkanter af det bagved værende pilefang er mindst 100cm. 
Det er en forudsætning at pilefanget er max. 5m. bag målet. 
Adgangsbegrænsninger: I fareområdet må der ikke være utildækkede per-
soner, trafikårer, beboelsesbygninger og andre genstande, hvor der ved 
beskadigelse kan kræves erstatning. 
Går der deltagerruter gennem et fareområde, må skydning ikke iværksæt-
tes før alle personer er ude af området. 
Målopstilling: Alle mål skal opstilles således at pile der rikochetterer eller 
ikke rammer som tilsigtet, ikke kan forvolde skade på andre skytter, lede-
re eller tilskuer og uvedkommende personer. 
Når der skal foretages markering eller andet ærinde til målopstillingen, 
skal der på tydelig måde tilkendegives, at skydning fra pågældende 
standplads ikke må foregå. 
Afspærring: Der skal fortages afspærring med skilte, markeringsstrimmel, 
eller tilsvarende af veje, stier og ledelinier, som sikrer, at uvedkommende 
personer ikke uforvarende kan nærme sig terrænbanerne. 
(kan være tydelige skilte med teksten ”FARE – der skydes med bue og pil 

 Færdsel i området er på eget ansvar”) 
Skydelederen kan herudover bestemme, om der skal udsættes afspær-
ringsposter. 
Der skal ved stokke, markeringsstrimmel, pile eller tilsvarende, tydelig 
markeres i terrænet, hvor deltagere og tilskuere må bevæge/opholde sig. 

 
 
Begrundelse: At rette mulige misforståelser i oprindeligt forslag samt imødekomme 

Justitsministeriets ”Tillæg E” omhandlende sikkerhed på ”Bueskydnings-
baner” 

 
Anbefales af: Justitsministeriets skydesagkyndige, Lovudvalget. 
 __________________________________________________________ 
 


