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I forbindelse med Forbundsmøde d. 13. maj 2007 indstilles følgende personer til valg 
 
Bestyrelsen: 
Forbundets formand:   Bestyrelsen indstiller Rolf Lind, som modtager genvalg 
    
Økonomiansvarlige:  Bestyrelsen indstiller Steen Jørgensen, som modtager genvalg 
 
Breddeudvalgsformand:  Bestyrelsen indstiller Morten Holm-Nielsen, som modtager genvalg 
 
Bestyrelsesmedlem Fyn: Vakant. Ingen kandidater opstillet 
 
Bestyrelsesmedlem Jylland: Bestyrelsen indstiller Bjarne Strandby, som modtager genvalg 
 
1. Suppleant:   Vakant. Ingen kandidater opstillet 
2. Suppleant:   Vakant. Ingen kandidater opstillet 
 
1. Intern revisor:  Else Bomholt trækker sig.  
    Bestyrelsen indstiller Bent Gormsen, Hillerød 
2. Intern revisor:  Ove Nielsen modtager ikke genvalg.  
    Bestyrelsen indstiller Mette Klingenberg, TIK 
     
1. Revisorsuppleant:  Else Bomholt trækker sig, som 1. intern revisor - og stiller i stedet op 
    som 1.revisorsuppleant.       
2. Revisorsuppleant:  Vakant. Ingen kandidater opstillet 
   
Eliteudvalget: 
Medlem:  Bestyrelsen indstiller Majbritt Degn, som modtager genvalg 
   
Breddeudvalget: 
Breddeudvalgets formand:  Bestyrelsen indstiller Morten Holm-Nielsen, som modtager genvalg 
1 Medlem:   Bestyrelsen indstiller Jørgen Graff-Nielsen, som modtager genvalg 
 
Dommerudvalget: 
Formand:   Klaus Lykkebæk modtager ikke genvalg.  
  Dommerudvalget indstiller Otto Zebitz, Viking 
 
Lovudvalget: 
Formand:  Bestyrelsen indstiller Carsten Schultz-Nielsen, som modtager genvalg 
 
Amatør- og ordensudvalget: 
Medlem:   Henning Rigall modtager ikke genvalg.   
    Bestyrelsen indstiller Heinrich Winther, Køge 
1. Suppleant:   Bestyrelsen indstiller Karsten Weikop, TIK 

 





 
 
 

STEMMETAL 2007 
 
 

ØST Navn 

Antal 
medl.
2007

Antal 
medl. 
2006

Antal 
medl. 
2005

Stemmer
FBM 
2007 

11200476 Ugerløse If, Bueskydning 6 10 17 1 
11200618 Stenlille Jagt & Feltskytter 16 39 34 2 
11201466 Taastrup Idrætsklub Bueskytteafd. 73 69 77 5 
11202623 Lavia København Bueskytteafd 18 20 20 2 
11202626 Glostrup Bueskyttelaug 23 27 23 2 
11202628 Københavns Bueskyttelaug 152 104 129 5 
11202630 Lyngby Bueskyttelaug 79 87 106 5 
11202632 Gladsaxe Bueskytte Klub 56 69 58 4 
11202634 Helsinge Skytte & Idrætsforening 20 34 33 2 
11202635 Hillerød Bueskyttelaug 32 51 38 3 
11202637 I.F. 1864 34 37 35 3 
11202638 Roskilde Bueskytteklub 83 83 86 5 
11202639 Kalundborg Bueskytteforening 18 29 28 2 
11202640 Køge Bueskyttelaug 88 66 61 5 
11202642 Vordingborg Bueskyttelaug 27 34 25 2 
11202643 Nykøbing F Bueskyttelaug 38 37 50 3 
11203257 Næstved Bueskyttelaug 7 9 13 1 
11203306 Sorø Bueskyttelaug 49 51 42 4 
11203761 Lejre Langbue Laug 36 36 37 3 
11204034 Frederiksværk Bueskytteforening 20 20 16 2 
11208214 Nordkystens Bueskyttelaug 28 24 26 2 
11209441 Slagelse Bueskyttelaug 28 26 32 2 
11209593 Nivå G.F's Bueskytteafdeling 62 42 52 5 
11402645 Rønne Bueskytte Laug 61 48 40 5 
24 I alt region Øst 1054 1052 1078 75 
      
MIDT 
11500916 Bueskytteforeningen Arcus 36 43 42 3 
11502444 Midtfyns Bueklub 19 22 24 2 
11502648 Lavia-Odense Bueskytteafd 23 14 8 2 
11502649 Odense Bueskytte Klub 16 27 26 2 
11502650 Middelfart Bueskyttelaug 53 58 42 4 
11502651 Svendborg Bueskyttelaug 20 25 20 2 
11503834 Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 15 12 21 1 
11504156 Ærø Buelaug 21 15 21 2 
11508728 Broby Sg&I's Bueskytteafdeling 36 17 23 3 
9 I alt region Midt 239 233 227 21 
      
 
 



 
 
 
 
 
 

 

JYLLAND Navn 

Antal 
medl. 
2007

Antal 
medl. 
2006

Antal 
medl. 
2005 Stem. 

11600094 Bueskyttelauget Buen 9 9 9 1 
11601988 Nsu Bueskytteafdeling 5 7 4 1 
11602441 Himmerlands Bueskyttelaug 7 0 11 1 
11602651 TGI Bueskydning 18 23 31 2 
11602652 Sønderborg Bueskyttelaug 25 19 25 2 
11602654 Vejle Bueskyttelaug 30 24 32 2 
11602655 Hinnum Hut 28 23 19 2 
11602656 Herning Bueskyttelaug 26 18 18 2 
11602657 Holstebro Bueskytteforening 18 27 39 2 
11602661 Århus Bueskyttelaug 65 58 70 5 
11602664 Silkeborg IF's Bueskyttelaug 27 25 20 2 
11602665 Nørre Snede Bueskyttelaug 22 32 32 2 
11602666 Viborg Bueskyttelaug 7 15 26 1 
11602667 Randers Bueskyttelaug 112 133 117 5 
11602668 Aalborg Bueskyttelaug 86 86 88 5 
11602940 Varde Bueskyttelaug 21 34 30 2 
11603001 Favrskov Jagt-& Feltbueskytter 15 0 0 1 
11603009 Gøgereden 16 8 7 2 
11603014 PALNETOKE 27 20 16 2 
11603068 Aabenraa Bueskyttelaug 8 8 7 1 
11603071 Branderup Ungdoms- og IF 10 11 28 1 
11603082 Århus Langbueklub 3 5 0 1 
11603147 Tiufkjær Bueskyttelaug 11 10 12 1 

11603287 
Blicheregnens Bueskytter, 
Kjellerup 25 28 32 2 

11603553 Samsø Bueskytter 4 11 18 1 
11604728 Brørup Bueskyttelaug 5 5 8 1 
11606222 Stensballe I K's Bueskytteafd 15 13 11 1 
11607389 Brande Bueskytte Klub 15 19 20 1 
11608008 Vejen Bueskytteforening 22 31 27 2 
11608671 Broager Ungdoms & I.F. Bueskyt. 38 35 42 3 
11608672 Haderslev Bueskyttelaug 24 17 21 2 
11608771 Ribe Bueskyttelaug 8 12 18 1 
11609440 Bueskyttelauget Viking 72 60 52 5 
33 I alt region Nord 824 826 890 65 
      
      
66 I alt Danmark 2117 2111 2195 161 
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Forbundsmøde 
13. maj 2007 i Brøndby 





Majskolbe 
Danmarks Idrætsforbund kører i øjeblikket en kampagne, der skal gøre det frivillige arbejde i 
idrætten mere synligt.  
 
Det er et godt og vigtigt initiativ, da netop det frivillige arbejde er det bærende element i drætten i 
Danmark. Heldigvis har vi også i dansk bueskydning et stort antal frivillige, der gør et kæmpe 
arbejde. Det kan være en forælder, der hjælper til når ungerne skal fragtes til et stævne, eller 
klubtrænere der bruger aften efter aften i klubben. Der er bestyrelsesmedlemmer, dommere 
stævnearrangører og mange andre.Alle fortjener en stor tak for Jeres indsats i løbet af det 
forgangne år. Uden Jeres arbejde kunne det ikke lade sig gøre at glæde vores medlemmer med 
buesporten. 
 
Nu vil jeg ikke finde på en masse ord for at udtrykke de aktives taknemmelighed for Jeres indsats 
men her nøjes med at sig TAK. 
 
Status over året 
Det forgangne år har været det første med vores nye struktur uden unioner. Det har efter 
bestyrelsens opfattelse været et positivt år, hvor mange aktiviteter er sat i gang. Det nye 
breddeudvalg er kommet godt fra start, og der er startet nogle aktiviteter op på tværs af landet. 
Vinterskydningen har været en stor succes med fuld anvendelse af de muligheder internettet giver. 
En tilsvarende turnering startes op her til sommersæsonen, og vi håber på ligeså stor opbakning til 
den også. 
Der har været afholdt forskellige kurser rundt i landet, og vi hører mange positive tilbagemeldinger. 
 
Nu er det ikke kun breddeudvalget og bestyrelsen for DBSF, der kan igangsætte aktiviteter og 
heldigvis har der også været afholdt arrangementer med mere lokal deltagelse. 
Vi kan kun opfordre alle, der har en god ide, de kunne tænke sig at afprøve, til at rette henvendelse 
til breddeudvalget eller vores sekretariat, så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe projektet i gang. 
  
Ungdomsprojektet kører videre efter det hidtidige koncept. Der er fortsat mange unge, der får en 
god og grundlæggende træning gennem projektet, og der kommer fortsat mange talenter frem ad 
denne vej. Det er bestyrelsens opfattelse at projektet er en vigtig hjørnesten i udviklingen af DBSF 
og det er derfor vor hensigt at bevare og styrke projektet i de kommende år. 
 
I samarbejde med de øvrige Nordiske lande holdes hvert år et Nordisk Mesterskab for ungdom. I 
2006 blev det holdt i Sverige, og forbundet bevilgede penge til busser, der kunne køre vore skytter 
derop. Det blev en meget stor succes - såvel socialt som sportsligt. Alle husker turen som noget 
særligt, der har været med til, at de unge skytter har lært hinanden at kende på tværs af landet. Der 
er skabt nogle minder og kontakter, man kan have glæde af lang tid fremover. De svenske værter 
var selvfølgelig glade for vort store fremmøde, men bemærkede dog, at vi var noget ubeskedne i vor 
andel af medaljer.  
I år går turen til Norge, hvor det er felt der er på programmet. Også denne gang arrangerer 
forbundet transport, og vi kan kun opfordre til at så mange som muligt melder sig til turen så sidste 
års succes kan gentages. 
 
På trænersiden er der igen i år afholdt trin 1 kurser med et flot deltagerantal. Vi arbejder løbende på 
at forbedre kurserne og supplere disse, så vore trænere fortsat kan udvikle sig til gavn for klubber 
og skytter. 
 
Som tiden går, er der flere og flere, der er blevet for gamle til at deltage i ungdomsprojektet. Vi har 
derfor startet et seniorprojekt op, som skal omfatte alle eliteskytter, der ikke er tilknyttet Århus. Der 
har været afholdt to træningssamlinger begge med god respons fra deltagerne. Der arbejdes i den 
kommende tid videre på at finde egnede måder at afholde træningssamlingerne på, således at de 
bliver interessante for både de unge og de lidt ældre skytter. 
 



På elitesiden går arbejdet videre i Århus og blandt de øvrige eliteskytter. Hvad angår resultater 
henvises til eliteudvalgets beretning, men fra bestyrelsens side skal der gives et stort tillykke med de 
mange flotte resultater. Der er endnu engang både verdensmesterskab – europamesterskab og 
europarekord blandt de mange flotte resultater, så vi har grund til at være stolte af vore eliteskytter. 
 
Som det har været omtalt i Bueskydning har vi fået nyt skydehus i Århus, der gør det muligt at skyde 
på de lange afstande en meget større del af året. Det har været en sej omgang med mange 
forviklinger, men nu er huset færdigt og vil betyde en væsentlig forbedring af træningsfaciliteterne i 
Århus. 
 
Årets helt store mål er det kommende VM i Tyskland, der for recurve skytternes vedkommende også 
er udtagelse til OL i 2008. Det bliver spændende at følge vore skytter og se, hvor langt de kan nå. 
Der er i år ikke særlige danske udtagelseskrav, idet man efter en principbeslutning i DIF for alle 
sportsgrene følger de internationale udtagelseskrav. Ikke at det gør det lettere, men det har 
betydning, at skytterne ikke efterfølgende skal leve op til nogle stabilitetskrav og dermed egentlig 
udtages flere gange. 
 
Fremtiden 
Ved vurdering af Dansk Bueskytteforbund i forbindelse med Team Danmark ansøgning for 2006 
blev forbundets status hos Team Danmark ændret fra satsningsforbund til udviklingsforbund. 
 
I den forbindelse har vi udarbejde et oplæg til hvorledes forbundet kan udvikle sig i de kommende 
år. En del af oplægget vil være gentagelser af noget, der tidligere er beskrevet, men da det er de 
retningslinjer, vi i bestyrelsen arbejder efter, gengives dele af oplægget, således at vi kan få lejlighed 
til at drøfte det på forbundsmødet. 
 
Oplægget har til opgave at definere de tiltag, vi som forbund kan og vil igangsætte, for dels at leve 
op til Team Danmarks forventninger til os og dels for at gavne vort forbund, vore klubber og dermed 
vores medlemmer mest muligt inden for vor sport. 
 
Der skal fortsat ikke være tvivl om, at vi er et elitært forbund, og at formålet med vores udvikling på 
eliteniveau er at skabe skytter af verdensklasse. Denne målsætning kræver, at vi på alle niveauer 
arbejder med kvalitet, og at vi har udvikling af skytter som hovedmål. 
 
Der er ingen modstrid i denne målsætning med det arbejde, der udføres på breddeniveau. Skal 
klubberne fortsat kunne tiltrække medlemmer og fastholde disse i konkurrence med andre 
idrætsgrene og andre øvrige fritidsaktiviteter, er det vigtigt, at det arbejde, der udføres i klubberne 
og de tilbud, der gives såvel nye som blivende medlemmer, er af høj standard, ligesom de tilbud 
forbund og udvalg kommer med overfor medlemmerne også skal være af høj standard.  
Ved denne bevidste satsning på kvalitet i arbejdet med vore medlemmer, vil vi også kunne 
identificere de særlige talenter, der ubetinget vil dukke op og kunne tilbyde dem en sport, de vil 
kunne udvikle sig i fra talent til egentlig stjerne. Verdensklasse bliver således et godt og nødvendigt 
biprodukt af det arbejde der udføres i klubberne 
 
Når et talent således viser sig, skal vi som forbund have faciliteter at tilbyde, der giver talentet 
mulighed for at fortsætte og forstærke sin udvikling. Det kræver selvfølgelig kompetente 
træningsmuligheder, men også muligheder for at leve som en eliteidrætsudøver både tidsmæssigt i 
relation til uddannelse/arbejde og økonomisk.  
 
Vi vil her forsøge at beskrive de tiltag vi har gennemført/planlægger fra klubniveau/ breddeniveau til 
eliteniveau. 



Forbundets organisation 
Indtil 30/6 2006 var DBSF ledet af en forbundsbestyrelse. Under denne var forbundet delt op i tre 
unioner (Sjælland – Fyn og Jylland) med hver sin selvstændige bestyrelse.  Under unionerne var 
klubberne. Unionerne opkrævede unionskontingent, mens forbundskontingent ikke blev opkrævet. 
 
Denne organisation betød, at det var unionsbestyrelserne, der skulle forestå koordineringen af 
breddearbejdet via klubberne. Der har gennem tiden været meget forskelligt aktivitetsniveau i den 
enkelte union afhængig af ressourcerne. Der har således været stor forskel på de tilbud, der blev 
stillet til rådighed for klubberne, afhængig af hvilken union man hørte under. Der har også været 
forskel på, hvilke aktiviteter den enkelte union har lagt vægt på. Gennem de seneste år er det kun 
unionen på Fyn, der har været aktiv med tilbud til medlemmerne. 
 
For at sikre et mere stabilt og ensartet udvalg af tilbud til klubber og medlemmer og for at udnytte de 
tilgængelige ressourcer bedre, blev det i maj besluttet at fusionere forbund og unioner, så der nu er 
en samlet forbundsbestyrelse, hvorunder klubberne hører direkte. Arbejde med det fælles tilbud til 
medlemmer ligger herefter i forbundsbestyrelse, ad hoc grupper og de stående udvalg. 
 
Forbundets økonomi 
Det tidligere unionskontingent fortsætter, men indbetales nu til forbundet til dækning af de udgifter, 
der tidligere lå i unionerne. Grundet en mere effektiv arbejdsgang skulle der gerne spares midler på 
administration m.v., der i stedet kan bruges på sporten. 
 
Herudover blev der på forbundsmødet i maj vedtaget at begynde at betale et egentligt forbunds-
kontingent, til dækning af de aktivitetsudgifter et forbund i udvikling skal have for at leve op til sine 
målsætninger. 
Der er således skabt økonomisk grundlag for at fortsætte og udvide vort aktivitetsniveau. 
 
Helhedsrådgivning 
I forbindelse med vores nye struktur, er det vigtig at få klarlagt, hvad vore klubber og medlemmer 
mener, er de største udfordringer/problemer vi har.  
 
For at få en professionel og uvildig udredning af dette, har vi indgået aftale med DIF om 
helhedsrådgivning. Ved spørgeskemaer og klubbesøg søger DIF at klarlægge, hvad medlemmer og 
klubber mener om forbundet og dets arbejde, herunder hvilke opgaver der er vigtigst og i hvilken 
retning man ønsker at DBSF bevæger sig i. 
Ud af dette arbejde kommer en rapport med nogle konklusioner og anbefalinger, og det er derefter 
op til vor forbundsbestyrelse at sætte dette i relation til de langsigtede mål, vi har som 
udviklingsforbund samt at udvælge og prioritere ud fra en langsigtet helhedsbetragtning.  
En endelig handlingsplan skal herefter forelægges forbundsmødet til vedtagelse. 
 
Træneruddannelse 
For at kunne tage godt i mod nye medlemmer og for at fastholde de eksisterende, er det for den 
enkelte klub af vital betydning at kunne tilbyde en ordentlig og kvalificeret instruktion og træning. 
 
Vi har fra forbundets side udviklet en træneruddannelse, der tager sigte på klubtrænere bestående 
af tre trin. Uddannelse er tilrettelagt så den kan gennemføres decentralt, men stadig efter et identisk 
undervisningsmateriale. Uddannelse er lektionsopdelt og hvert trin tager ca. 18 timer. På trin tre 
suppleres med DIF kurser. Uddannelse er anerkendt af DIF og efter trin 3, er man kvalificeret til at 
søge optagelse på diplomtræneruddannelsen. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ca. 180 der har gennemgået trin 1 mens ca. 100 har taget trin 2. Trin 
3 er gennemført af ca. 30. Til efterårets trin 1 – kurser er tilmeldt ca. 50 deltagere. 
 



Opgaven fremover bliver dels at vedligeholde og udbyde de tre trin-kurser, så vi til stadighed 
uddanner nye trænere, men ligeså vigtigt bliver det, at efter - og videreuddanne de trænere vi har 
fået. 
 
Selv om de har gennemgået uddannelsen er det vigtigt, at de får praktisk erfaring og bliver vejledt 
undervejs. Vi planlægger derfor at have trænere med til vore samlinger i ungdomsprojektet, der 
ligger spredt i landet, så de under vejledning af vores ungdomstræner kan få erfaring med 
trænergerningen.  
 
Herudover satser vi på årligt at holde opsamlingskurser for de uddannede trænerne, hvor udvalgte 
problemstillinger vil blive gennemgået og indøvet. 
 
Det er på sigt meningen, at trin 3 trænerne skal kunne køre regionale ungdomssamlinger 
selvstændigt. Det er ikke vor ambition at alle uddannede trin 3 trænere vil være velegnede som 
trænere på ungdomssamlingerne, men staben til dette brug skal også være mindre end behovet for 
klubtrænere. Kan vi videreuddanne 5-8 trin 3 trænere til at kunne forestå ungdomssamlinger i 
samarbejde med ungdomslandstræneren, vil det kunne opfylde behovet. 
 
Da denne proces tager tid før, der er uddannet trænere på topniveau, vil vi også satse på at tage 
nogle udvalgte personer, med stor erfaring som bueskytte (gerne på eliteniveau som har været 
underlagt vor nuværende eller foregående landstrænere og derfor kender træningsmetoder og 
filosofi) og lyst til at træne og undervise og uddanne disse som sub-elite trænere (fokustrænere), 
dels ved egen indsats fra elitecentret (se herom senere)og dels ved brug af de kurser, der findes i 
DIF og Team Danmark regi samt via vor internationale forbund og kontakter.  
Denne uddannelse skal primært tage sigte på, at trænerne kan undervise i skydeteknik, 
bevægelseslære og træningsmetoder da de skytter de skal undervise primært kommer fra sub-eliten 
og kan få undervisning i øvrige forhold såsom ernæring, mentaltræning m.v. på anden måde eller er 
på et niveau, hvor det rent skydetekniske skal være i højsædet. 
 
Såfremt disse trænere skal kunne gøre en forskel er det nødvendigt med et stort engagement, der 
bør belønnes med økonomisk kompensation for den tid, de bruger på det. Hvorledes denne skal 
sammensættes skal ikke nærmere fastlægges på nuværende tidspunkt. 
 
I løbet af de næste tre år skulle vi gerne have 3-5 trænere der kan supplere og på længere sigt være 
kandidater til at afløse vor nuværende to elitetrænere, nemlig landstræner og ungdomstræner. 
De trænere, de skal udvikles af denne vej, skal samtidig også gennemgå kursusmaterialet til trin 1, 
trin 2 og trin 3, samt de DIF kurser der følger med trin 3. DBSF materialet til trin 1, 2 og 3 kan 
gennemgås på relativ kort tid (dvs. mindre end 3 * 18 timer) da indholdet forudsættes at være 
bekendt for de relevante personer. 
   
Klubudvikling 
Ikke kun træningen skal være i orden i den enkelte klub. En lang række andre faktorer, såsom 
klubbens ledelse, den sociale stemning, fællesaktiviteter m.v. indgår i skabelsen af en god klub. Det 
er vort mål at stille værktøjer til rådighed for klubberne til dette formål. 
 
I de større klubber er det vigtigt, at der gøres en særlig indsats for de talenter, der dukker op. Det 
drejer sig om træning m.v. men også om at skabe de rette rammer for konkurrencetræning. 
Skabelse af egentlig klubhold, der kan konkurrere indbyrdes, vil være med til at skabe et elitært 
miljø.  
 
Vi har tidligere forsøgt at skabe kraftcentre ved at udnævne bestemte klubber til at være kraftcenter 
for et område. Første forsøg var ikke en succes, idet det ikke lykkedes kraftcenterklubberne at 
tiltrække medlemmer fra områdets øvrige klubber til fælles aktiviteter. 
Årsagen kan være at vi ville for meget og dække for mange områder.  



Et nyt forsøg kunne gøres ved at forsøge at samle de talenter, vi spotter i et defineret område til 
fælles træning f.eks. en gang om ugen i en klub med de rette faciliteter både hvad angår fysiske 
rammer men specielt træningsmæssigt og elitært. Det er vort mål at få sådanne ”focusklubber” eller 
kraftcentre op og stå i takt med vi ser behovet i et område. Det er selvfølgelig en forudsætning, at de 
klubber, der skal anvendes, har de rette faciliteter, både hvad angår de fysiske rammer, men især 
den nødvendige trænerkapacitet. Det vil være naturligt at anvende de tidligere omtalte focustrænere 
til træning og dermed udnævne de klubber, der har en sådan til ”focusklub”. Det skal selvfølgelig 
også være muligt at tilknytte en focustræner fra en anden klub, idet det er kvaliteten i træningen, der 
skal være det ledende - ikke organisationen. 
   
Vi kan blive nødt til at ændre regler, således at en skytte godt kan stille op for en klub som 
individualist og for en anden som holddeltager. Herved vil vi kunne fremme konkurrencen inden for 
holdskydning og dermed det elitære miljø. At samle talenter til fælles træning i en klub betyder også 
en skærpelse af det elitemiljø skytten færdes i. Der vil naturligt opstå en sund konkurrence mellem 
skytterne, hvilket er med til at give træningen indhold og kvalitet. 
Vi har set det tydeligt i ungdomsprojektet, og det er glædeligt at konstatere, at det er sket, uden det 
sociale sammenhold er gået tabt endsige lidt skade. Tværtimod kan der konstateres et stort 
sammenhold og kammeratskab mellem de skytter, der har deltaget i ungdomsprojektet. 
 
Vort breddeudvalg arbejder for tiden på en række aktiviteter, der alle skal være med til at give 
klubberne mulighed for at tilbyde kvalitet i den daglige træning. Det drejer sig om små 4 timers 
kurser et områdets klubber kan tilbyde medlemmerne, det kan være små instruktionsfilm, der 
udarbejdes og betales af forbundet og stilles til rådighed for klubberne, samt mange flere ideer der 
er under udvikling. 
 
Der arbejdes også på at videreudvikle den divisionsturnering, der har kørt mellem di sjællandske 
klubber og på vor korrespondanceskydning, der muliggør en turnering der løber over skydninger, 
men som afvikles i den lokale klub og indberettes til en fælles resultatliste. 
 
Ungdomsprojekt 
Vort ungdomsprojekt blev startet for 5 år siden. Det tager udgangspunkt i de bedste skytter i 
klubberne, der inviteres til en række samlinger i løbet af året. Samlingerne holdes hhv. på Sjælland, 
Fyn og i Jylland og skytterne tilmeldes den samling, der ligger i deres lokalområde. Der deltager 
samlet mellem 40 og 80 skytter i alt, og de samles 3 - 5 gange om året. Ud af denne flok vælges en 
landsholdstrup, der får en mere intensiv og mere hyppig træning og herfra vælges de skytter, der 
sendes til opgaver i udlandet. 
Træningen forestås af en lønnet ungdomstræner, der har det overordnede ansvar for 
ungdomstræningen med reference til vor landstræner. Det samlede budget for ungdomsprojektet 
incl. løn og udenlandske stævner løber op i omkring 300.000 pr år, afhængig af aktiviteten på 
udenlandske stævner og deltagerantal. 
 
Projektet har haft vital betydning for en helt ny udvikling inden for ungdommen. Forståelsen for 
træning og indstilling til skydningen er blevet radikalt ændret hos såvel de unge mennesker som i 
klubberne. 
 
Det er således ungdomsprojektets fortjeneste at vi i dag står med en forholdsvis stor talentmasse, 
der allerede nu og endnu mere i løbet af de næste år vil slå igennem i de voksnes rækker. 
 
Vi vurderer ungdomsprojektet som absolut nødvendigt at videreføre, og vi har som mål at 
videreudvikle projektet. Vi vil fortsat opretholde træningssamlingerne, men ønsker at supplere dem 
med hyppigere og mere lokale træningssamlinger for en lidt bredere flok. Dette skal ske under 
ledelse af vore fokustrænere og/eller trin 3 trænere, med reference til ungdomslandstræneren, der 
også skal have det overordnede ansvar for træning og planlægning. 
 



Det er vort mål at bruge vinteren 2006/2007 til at opgradere vore trin 3 trænere med noget mere 
praktisk erfaring, således at vi kan udvide træningen i ungdomsprojektet fra efteråret 2007. 
 
Eventskolen i Broager 
Overgangen fra at være en skytte på klubniveau, deltager i ungdomsprojektet og måske deltager i 
internationale ungdomsstævner til elitecentret i Århus, kan være ganske stor for de unge 
mennesker, der flytter til Århus. Der er også grænser for hvor umodne de unge kan være, når de 
flytter til Århus, da de trods alt skal tage vare på sig selv uden forældrenes daglige støtte. 
 
Det er derfor glædeligt, at vi fra efteråret 2006 har kunnet indlede et samarbejde med Broager 
Eventskole, der som en del af sit tilbud til eleverne har sat bueskydning på deres skema. Ikke som 
et undervisningsfag, men som en aktivitet der er skabt plads til i det daglige skema. Der er også 
skabt træningsfaciliteter til bueskydning og der er på skolen faguddannet personale inden for 
sportstræning. Inden for det bue - specifikke samarbejder skolen med såvel vor ungdomstræner 
som vor landstræner. De unge mennesker får her en forsmag på, hvad det vil sige at indpasse sin 
skydning i et dagligt skema, samtidig med at de lærer at være hjemmefra. Det er vort håb, at de 
unge mennesker der kommer til Århus efter et ophold på efterskolen, vil være væsentlig mere parat 
end vi ellers oplever. 
 
Skolen er selvfølgelig også for andre bueskytter, der godt vil bruge et år på at kombinere skole og 
skydning uden deres ambition er elitecentret.  Også dette er vigtigt, da de unge mennesker her får 
en god indsigt i bueskydning, som senere kan bruges dels af dem selv, men også af de klubber de 
efterfølgende kommer til at træne i. 
Det er vort mål (og vor forhåbning), at vi hvert år kan have mellem 5 og 10 elever på efterskolen. 
 
Seniorprojekt 
Ved etablering af elitecentret har vi skabt fantastisk gode betingelser for vor top elite. Desværre har 
vi ikke helt kunne følge de gode takter for vor sub-elite. Problemet er udtalt for recurve skytterne, 
herunder også de skytter, der bliver for gamle til ungdomsprojektet uden at have kvalitet til at kunne 
starte på elitecentret. Vi risikerer at miste disse unge, hvis der ikke gøres en særlig indsats.  
For compound skytterne er problemet endnu større, hvilket skyldes, at vi på elitecentret kun har 
plads til to compoundskytter, hvorfor sub-eliten (defineret som dem, der ikke er på elitecentret), 
omfatter endnu flere skytter, heraf flere på verdensklasse niveau. For disse skytter vil vi gerne 
etablere et seniorprojekt lignende vort ungdomsprojekt. Dette indebærer nogle træningssamlinger, 
hvor vi går bredere ud end absolut toppen. Her kan rimelig gode skytter (defineret hovedsagelig som 
dem der skyder i eliteklassen, eller som er på vej dertil) få noget struktureret og kvalificeret træning.  
Udover træning fra kvalificerede trænere skal skytterne også træne hinanden og sig selv, idet det 
skal bemærkes, at skytterne ofte vil være vant til at få træning og derfor kender de metoder og 
teknikker, der anvendes. En del af træningen skal også bestå i små konkurrencer, hvor 
konkurrencementaliteten opøves, idet dette er svært at træne hjemme i klubben. 
 
Endelig har træningssamlingerne et væsentlig socialt sigte til fastholdelse af medlemmerne. 
 
Ud af denne trup kan udtages et antal skytter af de bedste til særlig træning og hvorfra, der kan 
udtages til internationale opgaver sammen med elitecenterskytter (afhængig af økonomi osv.). 
 
Træningssamlingerne kan også bestå i særlig udvalgte kurser, herunder DIF kurser. 
Der er i budget for såvel 2006 som for 2007 afsat kr. 75.000 til seniorprojektet  
 
Det er vort mål at starte projektet op her i indendørssæson 2006/2007, dels med DIF kurser og dels 
med en eller to samlinger med gæstetrænere. I sæsonen 2007/2008 og fremefter skulle vi gerne 
have fundet permanente tovholdere og begynde at få uddannede trænere, der har kompetence nok 
til at træne denne gruppe mere fast. Se nærmere herom under træneruddannelse. 
 
 



Elitecenter i Århus 
Der skal ikke her skrives meget om elitecentret i sin nuværende form, da dette allerede er bekendt. 
Det skal dog understreges, at vi fra DBSF’s side betragter elitecentret som en absolut nødvendighed 
i vort arbejde med at skabe skytter i verdensklasse. Det er således fuld politisk opbakning bag 
elitecentret, samt bag det arbejde der udføres her. Vi er godt tilfreds med det setup af specialister, 
der stilles til rådighed for vore skytter, både hvad angår det sportslige som det mere socialt 
orienterede. 
 
Omkring de fysiske rammer ser det også ud til at tingene nu falder på plads, således at vore skytter 
kan få optimale træningsbetingelser. 
 
Set i relation til DBSF som udviklingsforbund er det interessant at overveje, hvilke tiltag der kan ske i 
elitecentret for at understøtte forbundets udvikling – ikke kun på top niveau, men på alle niveauer - 
da det er forudsætningen for at finde og udvælge de talenter, der senere skal danne grundlag for 
elitesatsningen. 
 
Elitecentret kan deltage aktivt i udviklingen af talenter ved bl.a. at afholde en række 
træningssamlinger i elitecentret for sub-elite og talentmasse, udvalgt via ungdoms og seniorprojekt. 
Der skal være tale om korte samlinger (weekend o. lign.), der dels tjener til formål at give skytterne 
relevant træning, og dels giver trænerne mulighed for at vurdere skytternes potentiale. Samlinger op 
til større stævner og mesterskaber vil også være relevante i denne sammenhæng. 
 
Det er vor opfattelse, at en styrkelse af trænerindsatsen, såvel på elitecentret som ude i klubberne, 
er det væsentligste skridt vi kan tage for at katalysere udviklingen. Da der ikke i Danmark findes 
flere tilstrækkelig kompetente top trænere, er det nødvendigt at gå til udlandet og et af de steder, det 
er naturligt at rekvirere trænere, er Korea, der har mange trænere, der set med danske øjne, vil 
være en væsentlig udvidelse af vor trænerkapacitet. 
 
En udenlandsk træner skal først og fremmest indgå i trænerteamet i Århus og have som 
hovedopgave at træne de skytter, der er tilknyttet elitecentret. Han skal herunder deltage i 
udenlandske stævner som skytternes træner. 
 
Ud over den daglige og nære træning af skytterne, skal han medvirke til at udarbejde 
udviklingsplaner for den enkelte skytte, omfattende alt det der kræves for at blive en god skytte, 
herunder udvikling af tekniske færdigheder, fysisk træning og mental træning. 
  
Ud over opgaver direkte relateret til elitecentret, skal han kunne indgå i træningen i såvel 
ungdomsprojektet som seniorprojektet. Dette skal ske ved afholdelse af kurser for de relevante 
skytter.  
 
Op til internationale opgaver skal skytter, der er udtaget, men som ikke er tilknyttet elitecentret, 
kunne komme til træningssamlinger over weekends eller, hvis muligt, til aftentræning, ligesom der 
også for disse skytter kan lægges træningsplaner. 
 
Som omtalt under træneruddannelse vil vi gerne uddanne nogle trænere oppefra, dvs. bruge skytter 
med stor eliteerfaring. Uddannelse af disse skal også være en af de opgaver, den udenlandske 
træner skal indgå i. Som tidligere nævnt satser vi på at uddanne tre til fem trænere på denne måde. 
 
Omkring opgradering af vore klubtræneres kompetencer kan den udenlandske træner indgå i kurser 
og workshops for klubtrænerne.  
Disse opgaver skal alle løses i samarbejde med landstræner og ungdomstræner. Der vil blive 
tidsmæssigt mulighed for at løse opgaverne i og med, der nu er tilknyttet to heltidsansatte trænere til 
elitecentret i stedet for en.  
Alle disse aktiviteter, der ikke direkte er relateret til elitecentret, vil medvirke til at opgradere det 
arbejde, der finder sted i klubberne og dermed sikrer udvikling i forbundet. 



 
For at opgaverne for en udenlandsk træner skal have et vist perspektiv, er det efter vor opfattelse 
nødvendigt at indgå en længere aftale med træneren. Vi forestiller os en kontraktperiode på min. 4 
år. I løbet af denne tid skal trænere ud over sine opgaver for DBSF, også ” lære” at bo i Danmark 
samt lære at tale et nogenlunde dansk.  
 
Det er klart, at det også kræver en del af DBSF at ansætte en udenlands træner, især hvis det bliver 
en fra en fremmed kultur og som måske ikke taler andre sprog end sit modersmål. Der skal således 
afsættes ressourcer til løsning af denne opgave. En del af disse opgaver forestiller vi os løst, via den 
sportslige administrationsmedarbejder på elitecentret. 
 
Vor sportschef (= landstræner) får til opgave at klare alt det praktiske med planlægning, 
ansøgninger samt koordinering af alle involverede skytter, trænere og klubber. Dette sker 
selvfølgelig i samarbejde med sportsadministratoren, og det er vigtigt at understrege, at den 
udenlandske træner ikke skal bruge tid på disse opgaver. 
 
Derudover skal landstræneren selvfølgelig deltage i den daglige træning af elitecenterskytter og de 
øvrige træner- og undervisningsopgaver, der ligger i jobbeskrivelsen. I dette arbejde får 
landstræneren også en opgave i at være i ”mesterlære”, således at den viden vi får tilført, bliver i 
forbundet også efter kontrakten er udløbet. 
 
I samarbejde med ungdomstræneren og klubberne skal landstræneren også være aktiv i at spotte 
de talenter, der opstår i klubberne og være med til at sikre deres udvikling fra talent til eliteskytte, 
også før de kommer til elitecentret. 
 
Med en udvidelse af trænerstaben bliver der grundlag for at udvide antallet af skytter tilknyttet 
elitecentret. Dette skal selvfølgelig først og fremmest ske inden for egne rækker.  
Vi ønsker en drøftelse med Team Danmark om, der kan ske en udvidelse af compoundskytter ved 
elitecentret, selv om dette ikke er en olympisk disciplin. 
En udvidelse kunne også finde sted ved at tilbyde udenlandske skytter (f.eks. fra de øvrige nordiske 
lande) en plads ved elitecentret mod en betaling, der gør at det udenlandske forbund, er med til at 
dække udgifterne til centret og den udenlandske træner. 
 
Det er vigtigt, at der løbende er et passende antal skytter tilknyttet centret, således at der er plads til 
en indbyrdes konkurrence såvel i det daglige, som ved udtagelse til internationale opgaver. 
 

- 0 - 
 
Ovenstående er det oplæg vi har sendt til Team Danmark som et bud på fremtiden for DBSF. Om 
der bliver økonomi til at ansætte en udenlands træner er endnu helt uafklaret, men det er vigtigt at 
have et mål at arbejde hen imod. 
 
Vi glæder os til at se Jer til Forbundsmødet og der få lejlighed til at drøfte disse og andre tanker om 
DBSF med jer. 
 
 
Rolf Lind 
Formand DBSF. 
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Eliteudvalgets beretning for 2006 
 
 
Det er tid til at gøre status over 2006. Det har været et spændende år hvor vores eliteskytter igen 
har begået sig på alverdens buebaner og har hjembragt mange flotte resultater. Det er blevet både 
til medaljer og rekorder internationalt bl.a.: 
 

• Dobbelt europamester i compound damer Camilla Søemod 
• Europamesterskab i herre compound hold ved Marin Damsbo, Erik P. Nielsen og Tom 

Henriksen 
• Sølv medalje europamesterskab herre junior compound ved Patrick Laursen 
• Bronze medalje europamesterskab herre junior compound ved Hasper H. Christensen 
• Verdensmester i Felt, Herre junior compound ved Mikkel Nørgaard 
• Sølv ved ungdomsverdensmesterskaberne i Herre junior compound hold ved Patrick 

Laursen, Kasper H. Christensen og Mikkel Nørgaard 
• Bronze ved samme mesterskab til Herre kadet compound hold ved Lasse Eriksen, Kristian 

Skjoldborg og Thor Sørensen 
• Patrick Laursen sølv i Junior Herre compound ved junior Grand Prix I Whyll 
• Patrick Laursen, Kasper Christensen, Mikkel Nørgaard og Morten Jensen vandt bronze i 

Herre Compound Junior Hold i Whyll 
• Guld ved Grandprix for ungdom, Herre junior kadet hold i såvel Whyll som Prag 
• Samlet Grandprix sejr i Herre junior compound kadet ved Lasse Eriksen efter guld ved 

begge ungdoms Grand Prix 
• Guld til Niels Baldur og Camilla Søemod ved Grand Prix i Italien 
• Ny europarekord på Fitarunden til Martin Damsbo med 1411 point samlet samt ny 

europarekord på 90m. med 346 point. 
 
Dette blot nogle af de flotte resultater der er opnået. Vores ungdomsskytter er godt på vej: Rigtig 
mange deltog ved Nordisk mesterskab i Sverige, hvor vi kom, skød og sejrede: Vi hentede ikke 
mindre end 19 medaljer med hjem til Danmark - 10 guld, 6 sølv og 3 Bronze. 10 af medaljerne var 
individuelle og 9 i hold.  
 
Det blev også året, hvor Louise Laursen som den første dame recurve herhjemme kom over 1300 
point, og Morten Theilgaard som den første junior recurve nåede 1280 point.  
 
På elitecentret i Århus har projektet med skydefaciliteter optaget meget tid, og skytterne i Århus kan 
nu dagligt glæde sig over at have fået en super pavillon, hvor de har mulighed for at træne fra, 
uanset det danske vejrlig. Ligeledes kan den anvendes til indendørsskydning.  
 
Skytterne på Århus har i flere omgange været i Korea sammen med Henrik Toft, for derigennem at 
opnå bedst mulig skydeteknik og der spores god fremgang for de unge skytter.  
 
Et par nye skytter er kommet til Århus og er kommet godt på plads og viser sammen med de der har 
været på centret længere stor entusiasme og en stor træningsindsats.  
 
Resultaterne viser sig langsomt men sikkert og det er vigtigt at holde sig for øje, at for at nå toppen, 
skal der satses over en længere periode og skytterne skal have års træning.  
 
Seniorprojektet har haft sin debut og ca. 35 skytter var inviteret til den første samling. Hvor emnet 
var DIF’s kursus ”Bedst når det gælder”, som omhandler idrætspsykologi. 12 deltog og gruppen 
spændte over et bredt erfaringsgrundlag. Næste samling i seniorprojektet omhandlede skydeteknik, 
hvor ca. samme antal deltog. Henrik Toft filmede og gav tilbagemeldinger til de enkelte, hvorefter 
der var mulighed for at arbejde videre med teknikken.  Vi er nu i gang med evalueringen af disse to 
samlinger. Vi drøfter ligeledes, hvorledes vi i fremtiden kan optimere seniorprojektet.  



Et nyt og spændende år har taget sin begyndelse. Vi arbejder stadig målrettet på at få skaffet 
sponsorer, ungdomsprojektet fortsætter uændret, seniorprojektet fortsættes, Århus har fået super 
faciliteter og aktivitetskalenderen for året er på hjemlig grund samt internationalt godt fyldt op.  
 
Afslutningsvis vil vi eliteudvalget fortsat opfordre til henvendelser med gode ideer til samlinger og 
andet, der fortsat kan medvirke til udvikling.    
 
Tak til skytter og trænere for et godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at tilbringe tid med 
Jer. 
 
 
Eliteudvalget 
Sanne Rahbek 
   
   
  
 



 
Breddeudvalgets beretning for 2006 

 
 
Udvalget består af Morten Holm-Nielsen, Jørgen Graff-Nielsen, Finn Larsen og Kasper Pedersen. 
 
Vi har afholdt 3 møder i det forløbne år, hvoraf det ene var et fællesmøde med eliteudvalget. 
 
Nordiske Mesterskaber for Ungdom 
Efter en beslutning i JBSU, om at betale transporten til Nordiske Mesterskaber for ungdom, blev det 
besluttet i forbundet at give dette tilbud til hele landet. 
Og vi må konstatere, at det blev en stor succes. Vi sendte 2 busser til Börlange i Sverige, hvor både 
skytter og trænere/ledere havde en rigtig god tur. Det blev både til meget rigtigt godt skydning, og 
samtidig blev det sociale fællesskab dyrket i stor stil. 
Vi gentager succesen i 2007. Her foregår NM i Norge, og det er feltskydning, der er disciplinen. 
 
Sommerlejr i Nykøbing Falster 
I 2006 blev sommerlejren afholdt i Nykøbing Falster. Tak til klubben i Nykøbing Falster for det store 
arbejde med at afholde lejren.  
Nykøbing Falster er så blevet så bidt af det, så de gentager succesen i 2007, hvor de har påtaget 
sig opgaven en gang til. 
 
Pinsordning 
Den pins-ordning, som tidligere blandt andet kørte på Fyn, fortsætter nu under breddeudvalget. 
Ordningen er at, der skal samles 5 pins og de så udløser et gavekort på 100 kr. til en af de 4 
førende bueforhandler i Danmark. 
 
Divisionsturnering 
Der har været en diskussion i breddeudvalget om en landsdækkende divisionsturnering. Vi mener 
dog ikke, at den på nuværende tidspunkt kan gennemføres. Der er for stor afstand mellem 
klubberne og hvilke buetype, der er skydes med i klubberne. Men vi ved dog godt, at den kører godt 
på Sjælland, og vi håber, det vil fortsætte. 
 
Trin 1 kurser 
Vi har afholdt 6 trin 1 kurser i 2006, hvor ca. 50 har gennemført kurset. I 2007 gennemfører vi så trin 
2, og vinter/forår bliver der så gennemført trin 3. 
Vi har løbende en diskussion om, hvordan vi fortsat kan udvikle vores træneruddannelse. 
I februar 2006 afholdt landstræner Henrik Toft 2 foredrag om skydeteknik for vores trin trænere. 
Vi vil fortsat afholde disse foredrag med forskellige foredragsholdere. 
 
Åbent hus dag ”Buens dag” 
Vi har i udvalget haft diskussioner om, hvordan vi får udbredt vores sport mere. Vi ved, at der rundt 
om i klubberne bliver afholdt mange arrangementer. Men vi kunne godt tænke os, at vi alle på 
samme dag, prøvede at gøre reklame for vores idræt, for så kunne det være at vi kunne slå lidt 
igennem pressen. Der bliver udarbejdet materialer til dagen. 



 



Dommerudvalgets beretning for 2006 
 

 
I juni 2006 afgik Per Løvschall ved døden i en al for tidlig alder. Ære være Pers Minde. 
 
Da det efterhånden var længe siden, der sidst var uddannet nye dommere besluttede 
dommerudvalget i efteråret 2005, at der skulle arrangeres et dommerkursus i foråret 2007. Det viste 
sig hurtigt, at der var en meget stor tilslutning, idet hele 11 nye dommeraspiranter meldte sig på 
banen. Dommerkurset blev således afholdt i weekenden 26.-28. maj i Idrættens hus. Der blev 
arbejdet flittigt af både dommeraspiranter og undervisere. Her skal bl.a. lyde en stor tak til Henrik 
Larsen, Poul Heinsen, Otto Zebitz, Carsten Schultz-Nielsen og Klaus Lykkebæk for deres medvirken 
til dommerkurset. Efter 2½ dages hårdt arbejde sluttede kurset med en 2 timers skriftlig prøve. 
Resultatet blev, at alle 11 dommeraspiranter bestod den skriftlige prøve. Efter flere følopgaver fik de 
nye dommere således deres dommerkort ved et dommermøde i november 2006. 
 
Dansk Bueskytteforbund havde således ved udgangen af år 2007 i alt 37 dommere. Det er det 
højeste antal af dommere i de seneste mange år. 
 
Antallet af stævner i år 2006 har været nogenlunde det samme antal som tidligere år, men da 
antallet af dommere er steget, har det i år ikke knebet så meget med dommerpåsætning som ved de 
tidligere år. Ved 2 dages stævnerne har der i modsætning til tidligere år ligefrem været ventelister, 
hvilket dog er et luksusproblem. 
 
På det internationale plan har vi stadig 2 internationale dommere, nemlig Henrik Larsen og Poul 
Heinsen. Både Henrik og Poul fortsætter i år 2006 og 2007 med at repræsentere Danmark som 
internationale dommere rundt omkring i verden. Vores internationale dommere har ved flere 
lejligheder givet deres viden og erfaringer fra udlandet videre til de øvrige dommere. Det skal I have 
en stor tak for. Poul har med udgangen af år 2007 valgt at gå på pension som international dommer, 
hvorfor der i løbet af år 2007 skal uddannes en ny continental / international dommer. Her er Klaus 
Lykkebæk valgt til at skulle efterfølge Poul. 
 
Den største dommeropgave i 2006 var ubetinget at få godkendt alle buebaner i Danmark. Det er 
heldigvis sket med langt de fleste buebaner. I skrivende stund er de dog stadig enkelte 
hængepartier. Jeg håber dog at de fleste af hængepartierne vil være på plads inden 
udendørssæsonen for alvor kommer i gang. 
 
På dommermøderne diskuteres bl.a. de problemstillinger, vi kommer ud for i årets løb samt de nye 
regler der indføres via FITA’s love i vores eget lovkompleks. Efter dommermøderne udmeldes dette 
i buebladet. Det er her min klare opfattelse at klubberne læser disse anmodninger og tager dem til 
efterretning. 
 
Der skal derfor lyde en stor tak til alle klubber, der i årets løb har afholdt stævner. Generelt har 
stævnerne forløbet uden de store problemer. 
 
Endelig skal jeg slutte med en stor tak til mine dommerkolleger for deres indsats i årets løb, samt en 
stor tak til at dommerne har påtaget sig at være behjælpelige med at få godkendt alle buebanerne i 
Danmark. Uden dommerne var der ingen buestævner i Danmark.  
 
Det bliver min sidste dommerberetning som formand for buedommerne, idet jeg har besluttet at 
afgive formandshvervet til Otto Zebitz. Jeg håber at I vil tage lige så godt imod Otto, som jeg har følt, 
der er blevet taget imod mig. 
 
På dommerudvalgets vegne 
 
Klaus Lykkebæk 
Dommerformand 



 



 
Lovudvalgets beretning for 2005 

 
 
 
Igen må vi beklage den lange behandlingstid, der var inden lovkomplekset 2006 kunne udsendes. 
P.g.a. arbejdsbyrden blandt medlemmerne i lovudvalget kunne det desværre ikke ske hurtigere. 
 
Der blev foretaget flere større rettelser i dette lov kompleks og derfor er sandsynligheden for små fejl 
og mangler tilstede. 
 
Lovudvalget vil lige som i de forgangne år opfordre alle til at kontakte os, hvis der findes fejl eller 
mangler i vores Lovkompleks. Dette kan ske ved at sende en mail til lov@dbsf.dk. 
 
Sidst på året 2006 valgte to af lovudvalgets medlemmer at stoppe. 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til Erik Hjortebjerg og Else Bomholt, for deres store arbejdsindsats i 
den tid, de har været i lovudvalget og en stor tak til Erik Hjortebjerg for hans tid som formand for 
Lovudvalget. 
 
Derved stod bestyrelsen med en opgave, som blev løst ved, at der blev udpeget en ny formand for 
lovudvalget Carsten Schultz-Nielsen og to nye medlemmer Bjarne Strandby og Flemming 
Skjoldborg. 
 
Det nye Lovudvalg har brugt den forgangne tid til at se på arbejdsgangen i lovudvalget og deres 
ønsker for det arbejde, der skal gøres fremover. 
 
Det vil vi sammen med bestyrelsen se på i, men følgende emner kan da nævnes: synliggørelse på 
hjemmesiden og i bladet ”Bueskydning”, medvirkning til revision af de håndbøger, der findes og 
sidst - men ikke mindst - at få vores lovkompleks ud inden den tidsfrist, der er fastsat. 
 
Vi har lyst til et positivt og konstruktivt samarbejde med alle i DBSF.- og vi har også en helt klar 
fornemmelse af, at dette også er tilfældet for jer alle sammen. 
 
 
Lovudvalget 
 
Bjarne Strandby 
Flemming Skjoldborg 
Carsten Schultz-Nielsen 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegninger 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2006 for Dansk Bueskytte-
forbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Årsrapporten for 2006 for Dansk Bueskytteforbund indstilles til forbundsmødets godkendel-
se. 

Brøndby, den 1. april 2007 

Bestyrelsen 
     
     
     
     
Rolf Lind  Erik Hjortebjerg  Steen Jørgensen 
formand  næstformand  økonomi 
     
     
     
     
Morten Holm-Nielsen  Sanne Rahbek  Klaus Lykkebæk 
breddeudvalgsformand  eliteudvalgsformand  bestyrelsesmedlem 
     
     
     
     
Bjarne Strandby     
bestyrelsesmedlem     
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Revisorernes erklæringer 
Årsrapporten er revideret og fundet i orden. Den giver efter vores mening et retvisende bille-
de af den finansielle stilling samt resultat. 

Brøndby, den 1. april 2007 

Else Bomholt Ove Nielsen  
kritisk revisor kritisk revisor 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til repræsentantskabet i Dansk Bueskytteforbund 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. 
Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Budgettal for 2006 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores re-
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af  
28. september 2005. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejl-
information i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrap-
porten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  
31. december 2006 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 1. april 2007 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Torben Kristensen Claus Dyhr 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Foreningsoplysninger 
Dansk Bueskytteforbund 
Sekretariatet 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 27 28 
Telefax: 43 26 27 29 
Hjemmeside: www.dbsf.dk 
E-mail: dbsf@dbsf.dk 

CVR-nr.: 89 26 27 12 
Etableret: 1941 
Hjemsted: København, Brøndby 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 
Rolf Lind (formand) 
Erik Hjortebjerg (næstformand) 
Steen Jørgensen (økonomi) 
Morten Holm-Nielsen (breddeudvalgsformand) 
Sanne Rahbek (eliteudvalgsformand) 
Klaus Lykkebæk (bestyrelsesmedlem) 
Bjarne Strandby (bestyrelsesmedlem) 

Forretningsudvalg 
Rolf Lind 
Erik Hjortebjerg 
Steen Jørgensen 

Revision 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
Torben Kristensen 
Claus Dyhr 

Forbundsmøde 
Ordinært forbundsmøde afholdes den 13. maj 2007. 
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Beretning 

Periodens resultat 
Dansk Bueskytteforbund's regnskab for 2006 udviser et overskud på 129.932 kr. Årets resul-
tat foreslås overført til kontoen for overført resultat. 

Den økonomiske udvikling 
Årets resultat er blevet et overskud på 129.932 kr. mod et budgetteret underskud på 
137.000 kr. Resultatforbedringen ligger hovedsagelig på indtægtssiden, idet omkostningerne 
med en vis variation indenfor grupperne kun i begrænset omfang har overskredet budgettet. 
Det er glædeligt, at vi fortsat kan holde en stram økonomisk styring og samtidig i hovedtræk 
afvikle de aktiviteter, der ytres ønske om. Det er således et godt tegn, at overskridelse af bud-
gettet ligger på omkostninger til sporten, mens administrationsomkostninger ligger lidt under 
det budgetterede. Forøgelse af omkostninger til sporten har været kendt og er løbende bevil-
get af bestyrelsen efter vurdering af de opståede behov. 

Vores egenkapital udgør ultimo 2006 1.397.031 kr., hvilket er mere, end vi tidligere forven-
tede. Dette skyldes, at vi i hvert af de seneste år har haft bedre resultater end budgetteret. 
Den forbedrede egenkapital betyder, at vi også i de kommende år i kombination med de bud-
getterede indtægter kan fortsætte vores forøgede indsatsområder, således at vi fastholder vo-
res mål om, at Forbundet fortsat skal være i udvikling med fokus på sporten på såvel bredde 
som eliteplan. 

Fremtiden 
Vi planlægger således at fortsætte de udvidede aktiviteter på både bredde og elitesiden, såle-
des at der også for 2007 er budgetteret med et underskud.  

Med de nye elementer i DIF’s fremtidige fordelingsnøgle, er det vigtigt, at vi fra Forbundets 
side kan opretholde et højt aktivitetsniveau, da tilskuddet i højere grad beregnes efter aktivi-
teter end som bloktilskud. 

Med den gennemførte fusion mellem Forbund og unioner er det vigtigt, at aktivitetsniveauet 
ikke kun fastholdes men også udvides i forhold til tidligere, og det er derfor vigtigt, at vores 
økonomi fortsat er stærk, så vi kan igangsætte de aktiviteter, der efterspørges fra medlemmer 
og klubber. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2006 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt be-
kendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere 
under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotteri-
er og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for 2006 er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Administrations- og personaleomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter kontorholdsomkostninger, forsikringer og kontingen-
ter m.v.   

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-
rører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og renteomkostninger. 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerende afskriv-
ninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid. 

De forventede levetider er: 

  
Inventar 3 år 
Edb 3 år 
  

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for hensættelse til imødegåelse af for-
ventede tab. Forventede tab er opgjort individuelt for de enkelte fordringer. 

. 
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Resultatopgørelse 
    
 

Note 2006 
Budget 
2006 2005    

Indtægter  
Tilskud fra DIF, generelt 1.473.728 1.474.000 1.425.408
Tilskud fra DIF, i øvrigt 56.249 0 59.718
Tilskud fra Team Danmark 1 1.363.947 1.366.000 1.246.002
Tilskud fra unioner  2 373.083 105.000 145.000
Sponsorater 15.000 0 0
Forbundskontingent 128.460 100.000 0
Formidling af skydemærker 12.530 12.000 15.820
Vinterskydning 16.145 0 0
Øvrige indtægter 1.906 3.000 -128
Renter og gebyrer 3 22.929 25.000 9.260   
Indtægter i alt 3.463.977 3.085.000 2.901.080   
Omkostninger  
Administration  
Huslejesekretariat 66.919 55.000 57.990
Kontorhold 4 69.967 76.000 65.469
Møder 5 49.349 71.000 54.690
Udvalgsudgifter 3.594 12.000 1.690
Repræsentation og PR-udgifter 8.088 12.000 4.369
Funktionærløn 6 365.871 316.000 327.524   
Administration i alt 563.788 542.000 511.732   
Sport  
Landsholdsaktiviteter 7 1.135.382 1.276.000 977.085
Landstræner/talenttræner/elitecenterassistent 8 683.600 667.000 653.836
Stævneaktivitet i øvrigt 9 285.582 262.000 324.250
Regioner 261.827 8.000 20.000
Andre breddeaktiviteter  10 112.799 146.000 189.923
Feltbanedrift 11 20.500 25.000 23.500
Foreningstilskud  5.000 5.000 2.000
Kraftcentre 0 0 24.150
Ungdomsprojekt 12 298.782 271.000 277.095   
Sport i alt  2.803.472 2.660.000 2.491.839   
Udgivelse af "Bueskydning" 13 -33.215 0 -33.990
Af- og nedskrivninger 0 20.000 50.146   
 -33.215 20.000 16.156   
Omkostninger i alt 3.333.045 3.222.000 3.019.727   
Årets resultat 129.932 -137.000 -118.647   
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Balance 
   
 Note 2006 2005    
AKTIVER  
Anlægsaktiver  
Depositum frankeringsmaskine 0 1.000
Depositum Elitecenter Århus 1.300 1.300   
Anlægsaktiver i alt 1.300 2.300   
  
Tilgodehavender, debitorer 15.795 53.861
Tilgodehavende tilskud hos DIF 0 0
Team Danmark 11.600 0
Andre tilgodehavender 4.055 4.371
Periodeafgrænsning 0 10.211   
Tilgodehavender i alt 31.450 68.443   
  
Omsætningsaktiver  
Kassebeholdning 0 0
Valutakasse 14.569 0
MasterCard 20.293 
Checkkonto 1.032.228 857.126
Indskud på særlige vilkår 14 736.076 720.961
Giroindestående 117.124 52.718   
Likvide midler i alt 1.920.290 1.630.805   
Omsætningsaktiver i alt 1.951.740 1.699.248   
AKTIVER I ALT 1.953.040 1.701.548   
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 Note 2006 2005    
PASSIVER  
Egenkapital  
Egenkapital primo 1.267.099 1.385.746
Årets resultat 129.932 -118.647   
Egenkapital i alt 1.397.031 1.267.099   
  
Sponsorkontrakter  303
Mellemregning med DIF 364.002 306.205
Skyldig Team Danmark støtte 41.616 22.896
Skyldige feriepenge 96.354 31.300
Øvrige hensættelser 15 40.000 40.000
Periodeafgræsning 0 33.745
Andre kreditorer 14.037 0   
Kreditorer i alt 556.009 434.449   
PASSIVER I ALT 1.953.040 1.701.548   
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Noter 
   
 2006 2005   

1 Tilskud fra Team Danmark 
Elitecenter Århus 39.763 23.371
Lønninger sportschef og træner 390.000 445.000
Omkostninger sportschef og træner 57.506 78.600
Tilskud til træningssamlinger/- træningslejre 169.376 206.939
International konkurrencedeltagelse 376.000 198.000
Daglig træning/individuel støtte 199.020 196.726
Tilskud fysisk træning/psykolog 92.526 71.109
Tilskud planafdeling 39.756 26.257  
Tilskud fra Team Danmark i alt 1.363.947 1.246.002  
  

2 Tilskud fra unioner 
Tilskud fra JBSU 150.503 54.918
Tilskud fra FBSU 34.717 12.374
Tilskud fra SBSU 173.203 37.708
Tilskud fra Bornholm 14.660 0
Ungdomsprojekt – gave Aalborg 0 40.000  
Tilskud fra Unioner 373.083 145.000  
  

3 Renter og gebyrer 
Rente og gebyr, checkkonto 3.935 -744
Rente, indskud på særlige vilkår 15.115 11.708
Rente og gebyr, girokonto -1.270 -1.612
Andre renteindtægter/refusion leverandører m.v. 5.149 -92  
Renter og gebyrer i alt 22.929 9.260  
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 2006 2005   

4 Kontorhold 
Porto og fragt 17.914 14.825
Kontorartikler 2.221 2.896
Fotokopiering 3.375 2.873
Telefon og telefax 4.295 5.410
Diverse udgifter cybercity/webhotel/edb 19.618 19.083
Kollektiv forsikring (bogført under bredde) 10.076 8.765
Bøger, blade 6.302 4.886
Diverse udgifter kontor/annoncer 4.571 6.258
Inventarkøb u/7.000 kr. 249 2.698
Intern revision 1.346 -2.225  
Kontorholdsudgifter i alt 69.967 65.469  
 

 
 

5 Møder 
Forbundsmøder, tryk/lokaleleje/AV-udstyr 2.807 5.424
Forbundsmøder, kørsel 11.724 13.175
Forbundsmøder, fortæring, ophold 20.771 21.849
Forbundsmøder, tilmeldinger -9.000 -7.800  
Forbundsmøder i alt 26.302 32.648  
Bestyrelsesmøder, diverse 0 393
Bestyrelsesmøder, kørsel 8.848 3.444
Bestyrelsesmøder, fortæring 5.142 3.237  
Bestyrelsesmøder i alt 13.990 7.074  
Andre møder, kørsel 7.342 2.944
Andre møder, fortæring, ophold 1.715 7.792
FITA 0 4.232  
Andre møder i alt 9.057 14.968  
Møder i alt 49.349 54.690  
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 2006 2005   

6 Funktionærløn 
Løn til funktionær 318.176 353.890
Feriepenge 41.340 -32.250
ATP og arbejdsgiverbidrag i alt 6.355 5.884  
Funktionærløn i alt 365.871 327.524  
  

Der er pr. 31. december 2006 1 fuldtidsansat medarbejder, som varetager både sekretariats- 
og regnskabsfunktionen. 

7 Landsholdsaktiviteter 
 Total-

udgift 
Bruger-
betaling 

Netto-
udgift 

TDK 
tilskud   

Landshold   
Grand Prix 1  27.914  
Grand Prix 2  18.224  
Grand Prix 3 og World Cup 4 19.335  
EM inde 24.483  
EM ude 77.987  
Anden konkurrence 134.313    
Stævner i alt 302.256  202.000
Træningssamlinger/træningslejr  253.374  251.000
Seniorprojekt 15.016  -
Daglig træning 199.020  -
Ungdomssamlinger 58.198 -17.700 40.498 -
Compound 97.884  -
Fysisk træning/sportspsykologi 84.025  84.025
TDK planafdeling 39.763  39.763
Kontor Århus 39.756  40.000
Eliteudvalg 7.415  -  
Landshold i alt 1.096.707 -17.700  616.788  
Felt  
VM  31.722 -6.581  -
Samlinger 3.600  -  
Felt i alt 35.322 -6.581  -  
Uniformer 28.240 -606 27.634 -  
Landsholdsaktiviteter i alt 1.160.269 -24.887 1.135.382 616.788  
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2006 
TDK 
tilskud   

8 Trænere/kontorassistance elitecenter 
Løn, inkl. hensatte feriepenge landstræner 424.504 265.000
Kontorassistance elitecenter 169.376 170.000
Rejseudgifter, inkl. konkurrencer udland 66.006 62.000
Feriepengeregulering 23.714 0  
Landstræner i alt 683.600 497.000  
  
 
 2006 2005   

9 Stævneaktivitet i øvrigt 
Tilskud til mesterskaber 56.060 177.025
Stævnetilskud i øvrigt/VM 2005 0 1.066
Kørsel dommere DM 31.720 21.359
Diæter, ophold, dommere DM 17.937 14.437
Dommerbeklædning 12.242 10.699
Rejser dommeropgaver udland 6.639 16.258
Dommerudvalg 4.345 6.237
Dommerkursus 75.765 15.871
Stævneafgift/kontingent til FITA 7.204 9.493
Officials/teknisk delegeret DM 15.858 7.220
Medaljer 18.256 43.380
Dommerudgifter JBSU 15.835 18.349
Dommerudgifter FBSU 7.757 8.637
Dommerudgifter SBSU 15.964 22.219
Refusion dommerudgifter  0 -48.000  
Stævneaktiviteter i alt 285.582 324.250  
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 2006 2005   

10 Andre breddeaktiviteter 
Træneruddannelse 61.104 49.357
Resultatformidling, projekt 11.000 35.000
Scoringssystem 19.309 75.248
Sommerlejr 10.000 10.000
Breddeudvalg 11.386 20.318  
Andre breddeaktiviteter i alt 112.799 189.923  
 

 

11 Feltbanedrift 
Kongskildebanen:  
Lejeudgift 12.500  
Driftstilskud 0 12.500 15.500   
Nr. Snede:  
Lejeudgift 5.000  
Driftstilskud 3.000 8.000 8.000  
Feltbanedrift i alt 20.500 23.500   
  

12 Ungdomsprojekt 
 Total-

udgift 
Bruger-
betaling 

Netto-
udgift 

TDK 
tilskud   

Ungdomsgruppen  
VM 151.727 0 151.727 
JC 1 81.435 -34.700 46.735 
JC 2 37.340 -33.606 3.734 
EM/VM felt 7.453 -500 6.953   
Stævner i alt 277.955 -68.806 209.149 -
Trænerhonorar og transport 89.633 o 89.633 45.000  
Ungdomsgruppen i alt 367.588 -68.806 298.782 45.000  
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 2006 2005   

13 Udgivelse af "Bueskydning" 
Indtægter:  
Abonnement 189.980 151.928
Annonceindtægt 50.125 50.242
Biblioteksstyrelsen 45.798 47.102  
Bladindtægter i alt 285.903 249.272  
Udgifter:  
Levering af "Bueskydning" 189.275 151.440
Distribution 63.337 61.100
Andre udgifter 0 795
Moms af gratis blade 0 495
Tab på debitorer 76 1.452  
Bladudgifter i alt 252.688 215.282  
Blad nettoindtægt i alt 33.215 33.990  
 

14 Indskud på særlige vilkår 
Indskud på opsigelse. (primo saldo) 720.961 1.006.704
Årets rentetilskrivning 15.115 11.708
Hævet i året 0 -297.451  
Saldo ultimo 736.076 720.961  
  

15 Øvrige hensættelser 

 
Saldo  
1. januar Hævet 

Saldo  
31. de-
cember   

Hensat til Ungdomsfond 40.000 0 40.000  
Hensat i alt 40.000 0 40.000  
 

 

Anvendes til: 

Ungdomsarbejde 
 

 



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Hovedoversigt  27-1-07 13.05.07 nov.07

Ansvarlig Kontonr Konto Budget Regnskab Budget Budget
gruppenavn 2007 2006 2008 2008

SJ Tilskud fra DIF 1.519 1.530 1.564 0
SJ Forbundskontingent 486 128 486 0
SJ Turneringer 30 16 30 0
SJ Øvrige indtægter 15 404 15 0

Sanne Team dk tilskud 1.448 1.364 1.448 0
SJ Renter og refustioner 25 23 25 0
SJ Bueskydning 250 285 250 0

INDTÆGTER 3.773 3.750 3.818 0

SJ A Husleje 40 67 40 0
SJ A Kontor 93 70 86 0
SJ A Møder+A&O+Lov 123 53 123 0
SJ A Repræsentation 12 8 12 0
SJ A løn ansatte 337 365 351 0
SJ D Blad 250 253 250 0

Klaus B Dommerudgifter 184 188 184 0
Morten B Breddeudvalg 25 11 25 0
Morten B Stævneudg. iøvrigt 223 144 223 0
Morten B Unions/forn.tilskud 114 36 114 0
Morten B Breddeaktiviteter 97 89 102 0

KL-BS-EH B Regionsudgifter 60 217 60 0
Morten B Kursus 6 0 6 0
Sanne B Ungdomsprojekt 355 337 355 0
Sanne E Eliteudvalg 15 7 15 0
Sanne E Uniform 25 27 25 0
Sanne E Felt 50 28 50 0
Sanne E Seniorprojekt 75 15 75 0
Sanne E Stævnedeltagelse R/C 672 529 662 0
Sanne E Landstrænere 537 531 537 0
Sanne E Elitecenter Aarhus 744 645 744 0
Sanne E Ungdom 0 0 0 0

UDGIFTER 4.037 3.620 4.039 0

Resultat f. afskriv -264 130 -221 0

SJ 70010 Afskrivninger 10 10

99995 Resultat -274 130 -231 0

Egenkapital 1.123 1.397 892

Minus  Team DK
KR % KR %

A administration i alt 605 14,99 605 23,37
D Blad 250 6,19 250 9,66
E Elite i alt 2.118 52,46 670 25,88
B Bredde i alt 1.064 26,36 1.064 41,10

4.037 100,00 2.589 100,00



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Tilskud Dif 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

10050 Tilskud DIF 1519 1474 1564

10070 Ekstra ordinært Tilskud 56

10499 Tilskud DIF i alt 1519 1530 1564 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Forbundskontingent 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

11606 Forbundskontingent 486 128 486

Forbundskontingent i alt 486 128 486 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Turneringer 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

14010 Vinterskydning 15 16 15
14020 Sommerskydning 15 15

Turneringer 30 16 30 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Øvrige indtægter 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

13030 Skydemærker 12 13 12

18130 Øvrige indt. 3 2 3

11601 sponsorater 15

11602 Ind SBSU 173
11603 ind FBSU 35
11604 Ind Jbsu 151
11605 Ind Bornholm 15

Øvrige indt. I alt 15 404 15 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Team DK 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

11020 Konkurrencer 383 373 383
11035 Elitecenter Århus 50 45 50
11036 Kontorassistent 173 170 173
11015 Daglig træning 262 215 262
11010 Tilskud løn 270 265 270
11011 LT omk 62 62 62
11012 træner uddannelse 10 10 10
11030 trænings omk 100 125 100
11040 Psykolog fysisk tr 138 101 138
11050 Plan afdeling 40

11075 Uanvendt tilskud -42

11499 Team DK i alt 1448 1364 1448 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Renter og refusioner 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

19010 Rente checkkonko 15 4 15
19040 pengemarkedskonto 15
19060 Kursavance tab
19070 Refusion 10 6 10
19110 Renteudg
19130 gebyr blanketter
19135 gebyr bank giro -2

19990 Renter og Refusioner 25 23 25 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Bueskydning 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

15010 Abonnement 158 190 158
15015 Annoncer 50 50 50
15020 Biblioteksstyrelsen 42 45 42

Kontor ialt 250 285 250 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Husleje 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

20010 Husleje sekretariat 40 67 40

Husleje ialt 40 67 40 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Kontor 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

21011 Porto og fragt 18 18 18
21012 Kontorartikler 4 2 4
21040 Fotokopiering 7 3 7
21045 Webhotel 8 13 8
21054 Telefon/fax 8 4 8
21060 Vedl. kontormask 1 1
21070 Inventar 10 3
21090 Diverse kontorudg 2 2
21100 Blade/klubhåndbog 5 2 5
21105 Lovkompleks/labels 7 5 7
21110 Forsikringer materiel 6 2 6
21080 Forsikring kollektiv 12 10 12
21050 EDB 3 7 3
21200 Kontorhold eksternt 2 2 2
21300 Intern revision 2

Kontor ialt 93 70 86 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Møder 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

22010 Forbundsmøde, div. 3 3 3
22016 Forbundsm. Kørsel 18 12 18
22017 Forbundsm. Fortæring 20 21 20
22018 Forbundsm. Ophold
22050 Forbundsm. tilmeld -9 -9 -9
22110 Bestyrelsesmøde, div
22126 Best.møde, kørsel 15 9 15
22127 Best.møde, fortæring 15 5 15
22236 Andre møder, kørsel 15 7 15
22237 Andre møder, fortæring 15 2 15
22251 VM2011 møder 15 15

Amatør & Ord. udvalg
22514 A&O, telefon 0 0
22516 A&O, kørsel 3 3
22517 A&O, fortæring 2 2
22518 A&O, ophold
22521 A&O, porto 1 1
22522 A&O, Kontorartikler

Lovudvalget
22564 Lov, telefon 1 1
22566 Lov, kørsel 3 2 3
22567 Lov, fortæring 2 1 2
22568 Lov, Ophold
22571 Lov. Porto 2 2
22572 Lov, kontorartikler 2 2

123 53 123 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Repræsentation 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

24010 Kontingenter 0 0
24020 Møde- rejseudgifter 8 4 8
24050 Markedsføring 0 0
24040 Gaver/blomster 4 4 4

12 8 12 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Løn Ansatte 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

25015 Funktionærer, HJ 324 318 336
25025 Feriepenge 4 6 4
93120 Hensatte Feriepenge 41 2

  
25030 ATP 4 4
25060 AES - Erhvervssygdom 2 2
25050 AER - Elevref. 3 3

337 365 351 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Blad 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

26030 Levering 185 189 185
26050 Øvrige bladudgifter
26070 Tab debitorer 1 1
26080 Rabat debitorer
26040 Distribution 64 64 64

250 253 250 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Dommerudgifter 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

30014 Dommer, telefon 3 2 3
30016 Dommer, kørsel 3 3
30017 Dommer, fort/oph 3 3
30021 Dommer, porto/kontor 3 2 3

30116 Kørsel dommere DM 28 32 28
30117 Fort/oph dommere 16 18 16
30155 Dommerbeklædning 15 12 15

30216 Rejse opg. Udl. Dom 16 7 16

30306 Dommerkørsel JBSU 18 10 18
30307 Dommerdiæter JBSU 6 4 6
30308 Ophold JBSU 2
30316 Dommerkørsel FBSU 7 7 7
30317 Dommerdiæter FBSU 2 1 2
30326 Dommerkørsel SBSU 18 12 18
30327 Dommerdiæter SBSU 8 4 8

30416 Dommer årskursus 25 38 25

30410 Dommer uddannelse 13 37 13

184 188 184 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Breddeudvalg 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

31014 Bredde, telefon 2 2 2
31016 Bredde, kørsel 15 4 15
31017 Bredde, fortæring 7 5 7
31018 Bredde, ophold
31121 Bredde, porto 1 1
31122 Bredde, kontorartikler

25 11 25 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Stævneudgifter iøvrigt 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

32005 DM-tilskud 70 42 70
32010 Officials/teknisk del. DM 12 16 12
32015 Andre udgifter DM 5 5
32030 Nordisk mesterskab 50 50 50
32035 Danish Open
32200 Pins gavekort 5 5
32201 Indkøb af pins 5 5

32145 Besigtigelse af bue baner 5 10 5

32130 FITA Afgifter 5 2 5
32140 FITA Kontingent 5 5 5
32150 Præmier vinter  sommer 15 1 15
32400 Medaljer DM 30 11 30
32410 Skydemærker og diplomer 16 7 16

223 144 223 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Tilskudsordninger 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

34040 Ø-tilskud 10 10
35001 Leje Øst feltbane 17 13 17
35002 Drift feltbane øst 12 12
35005 Leje Vest feltbane 8 8 8
35006 Drift feltbane vest 12 12

36005 Starttilskud nye klubber 5 5 5
36016 Tilskud sommerlejr 10 10 10

36020 Lokale bredde aktiviteter 40 40

114 36 114 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Breddeaktiviteter 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

Træneruddannelse
Trin 1 20 deltagere

37090 Undervisningsmateriale 2 6 2
37090 Forsendelse 1 1
37090 Materieludg. øv.fors. 5

Træneremblemer
37093 Stuediekredsvejl. honorar 6 15 6

Træneruddannelse
Trin 2 50 deltagere

37091 Undervisningsmateriale 3 3
37091 Træneremblemer
37091 Trykning 3 3
37091 Forsendelse 1 1
37092 Studiekredsvejl.honorar 15 15

Træneruddannelse
Trin 3 

37099 Undervisningsmateriale 37
37099 Træneremblemer
37099 Trykning
37099 Forsendelse
37100 Studiekredsvejl.honorar 1

Øvrige aktiviteter
37097 Træneropfølgningsmøde 20 20
37015 Resultatformidlingspro. 10 11 10
37016 Scoringssystem 19
37020 Klubsamarbejdesprojekt 20 20
37017 Opvarmnings - CD/DVD 5 5
37018 Åbenthus "buens dag" 5 5
37019 PR materiale 6 6

97 89 102 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Regionsudgifter 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

Sjælland

33100 Kørsel 2 4 2
33101 fortæring 1 1
33102 porto 1 1

33103 RM tilskud 4 3 4
33104 RM medaljer 2 3 2

33105 diverse udgifter 10 10
34010 Ref.Bornholm 6
34015 Ref Sjælland 81

Fyn

33200 Kørsel 2 2
33201 fortæring 1 1
33202 porto 1 1

33203 RM tilskud 4 4
33204 RM medaljer 2 1 2

33205 diverse udgifter 10 10
34020 Ref Fyn 31

Jylland

33300 Kørsel 2 2
33301 fortæring 1 1
33302 porto 1 1

33303 RM tilskud 4 4
33304 RM medaljer 2 1 2

33305 diverse udgifter 10 10
34025 Ref Jylland 87

60 217 60 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Kursus 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

38010 Klubbestyrelseskursus
(dif kursus) 6 6

6 0 6 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Ungdomsprojekt 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

43056 TT løn 64 64 64

43057 TT kørsel 50 25 50
43058 TT rejseomkostninger 5 5

42001 Tr.Samlinger omk 9 10 9
42002 Tr.samlinger trans 12 8 12
42003 Tr.samlinger brugerbet.
42004 Tr.samlinger rekv 5 5
42005 Tr.samlinger lokaler 30 22 30

42021 VM
42027 EM Portugal 100 151 100
42023 Jun Cup 1 cypern 0 47 0
42025 Jun Cup 2 ukraine 70 3 70
42030 EM felt kroatien 10 7 10

355 337 355 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Eliteudvalg 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

40001 Elite, telefon 3 3 3
40002 Elite, kørsel 7 2 7
40003 Elite, fortæring 2 1 2
40004 Elite, ophold 1 1
40005 Porto 1 1
40006 Kontor 1 1 1

40020 15 7 15 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Uniform 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

40021 Uniformsudgifter 25 27 25
40022 Salg

40040 25 27 25 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Felt 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

41001 Kørselstilskud 8 3
41002 EM Felt 42 25
41003 World Games
41004 VM Felt

50

41020 50 28 50 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Seniorprojekt 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

42070 Senior projekt 75 15 75

75 15 75 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Stævnedeltagelse 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

43030 EM Inde 25
43031 VM inde 50 50
43032 GP1 56 29 56
43033 GP2 63 19 63
43037 GP3/WC4 24 20 24
43034 VM ude 90 90
43038 EM ude 79
43035 Andre konk. US 75 134 75
43035 Andre konk F2F
43035 Konk.delt./WC1 45 45
43036 Andre kon. Egenbet.

Compound
41021 Tr. Samlinger omk 10 10
41022 Tr. Samlinger trans 10 10
41023 Tr. Saml. Egentbet.
41024 VM Inde 20 20
41034 EM inde 32
41035 EM inde / egenbet. -8
41026 GP1 20 0 20
41030 GP2 20 18 20
41032 GP3 20 34 20
41028 VM ude 20 20
41036 EM ude 23
41037 EM ude / egenbet.

44001 Sportspsykologi 68 30 68
44002 Fysisk Træning 52 43 52
44003 TD Plan afd 40
44004 Rejsefysioterapeut 19 11 19

43035 Kommer senere 10

672 529 662 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Landstrænere 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

43092 LT telefon/kontor TD 20 18 20
43071 LT Kørselsgodtg TD 62 53 62
43072 LT Rejseudg TD 4
43051 LT Løn TD 435 424 435
43052 LT AES
43053 LT ATP/AER

Ferie penge hens. 24

43074 LT Uddannelse TD 20 8 20

537 531 537 0



DBSF
Budget 2007

FB-Møde Udvalg
Elitecenter Aarhus 13.05.07 nov.07

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget
 nr. gruppenavn 2007 2006 2008 2008

43001 Daglig træn. Materiel TD 51 38 51
43002 Daglig træn. andet TD 10 9 10
43003 Daglig træn.Soc.udg TD 200 152 200
43011 Træningslejre udland TD 100 115 100
43011 Træningslejre udland TD 100 100
43012 Spec. Træningsakt. TD 25 96 25
43015 Beiter TD 35
43016 Træningssamlinger TD 45 8 45
43061 KA, løn TD 173 170 173
43091 Kontor EC TD 15 11 15
43095 Vedligehold mat. TD 15 11 15
43096 KA, uddannelse 10 10

744 645 744 0



 



Forslag 1 - TIK har følgende ændringsforslag til afsnit 2.3 Vinterskydning. 
Formålet med disse ændringsforslag er at: 

• Få reglerne til at stemme overens med hvorledes turneringen afvikles 
• At gøre det lettere at få afviklet turneringen 
• At tilpasse reglerne til de nye klasser. Der har tidligere været ½ runder, som primært de yngste 

skytter har tilmeldt sig. Denne ½ runde har dog ikke været nævnt i reglerne. Fremover vil 
ungdommen kunne tilmelde sig i klasse 1 eller 2, hvor klasse 2 vil give nye skytter mulighed for at 
blande sig. 

Forslag A 
Oprindelig tekst 
2.3.1 DBSF's Vinterskydning arrangeres (af DBSF eller en forening) som korrespondanceskydning over 8 
indendørs runder på 18 m i henhold til FITA's indendørsregler - se lovkompleksets afsnit 8. Der skydes 4 
runder før Nytår og 4 runder efter Nytår. 
Vinterskydningen kan tidligst begynde efter skolernes efterårsferie i uge 43. Begynder skydningen på et 
ulige/lige ugetal, skal den fortsætte på et tilsvarende ugetal efter Nytår. Efter Nytår kan skydningens tidligst 
genoptages i uge 2. Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en skriftlig aftale. 
 
Forslag 
2.3.1 DBSF's Vinterskydning arrangeres (af DBSF eller en forening) som korrespondanceskydning over 8 
indendørs runder på 18/12/8 m i henhold til FITA's indendørsregler - se lovkompleksets afsnit 8. Der skydes 
4 runder før Nytår og 4 runder efter Nytår. 
Vinterskydningen kan tidligst begynde efter skolernes efterårsferie i uge 43. Begynder skydningen på et 
ulige/lige ugetal, skal den fortsætte på et tilsvarende ugetal efter Nytår. Efter Nytår kan skydningens tidligst 
genoptages i uge 2. Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en skriftlig aftale. 
 
Kommentar 
I tidligere år har man afviklet 3 runder før jul og 5 runder efter jul. Ved at fjerne dette afsnit er det op til 
stævnearrangøren at stå for den optimale afvikling 

Forslag B 
Oprindelig tekst 
Konkurrencerne udskrives for alle divisioner og klasser, individuelle såvel som hold. Holdskydningen er 
obligatorisk for foreninger, som deltager med mindst 3 skytter, der kan udgøre et hold. Holdskydningen 
afvikles som matchturnering, der opdeles i de nødvendige divisioner med 6 hold i hver division. 
Forslag 
Konkurrencerne udskrives for alle divisioner og klasser, individuelle såvel som hold. Holdskydningen er 
obligatorisk for foreninger, som deltager med mindst 3 skytter, der kan udgøre et hold. Skytter som skyder på 
samme afstand vil udgøre et hold. Holdkonkurrencen afholdes i to divisioner - recurve og compound, såfremt 
der er mere end 3 hold. 
Holdskydningen afvikles som matchturnering, der opdeles i de nødvendige divisioner med 6 hold i hver 
division. 
Kommentar 
Nu stemmer lovteksten overens med hvordan turneringen afvikles. Ved at fjerne dette afsnit er det op til 
stævnearrangøren at stå for den optimale afvikling 

Forslag C 
Oprindelig tekst 
2.3.3 Tilmeldingsafgiften er ens for individuelle og hold. Afgiften for junior, kadetter og minier er forholdsvis 
som ved andre skydninger. Beløbets størrelse fastsættes af DBSF's bestyrelse. Hvis en forening deltager 
med flere hold, betales tilmeldingsafgift for hvert af disse. 
Forslag 
2.3.3 Tilmeldingsafgiften er ens for individuelle og hold. Afgiften for junior, kadet, mini og micro er forholdsvis 
som ved andre skydninger. Beløbets størrelse fastsættes af DBSF's bestyrelse. Hvis en forening deltager 
med flere hold, betales tilmeldingsafgift for hvert af disse. 
Kommentar 
Micro’er må meget gerne deltage 



Forslag D 
Oprindelig tekst 
2.3.5 Skydesedler skal underskrives af skytte, markør og den, som har revideret sammentællingen. 
Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skydningen er gennemført i overensstemmelse med 
skydereglerne. Heraf følger, at der skal skydes mod godkendte ansigter og ikke mod hjemmelavede eller 
brugte ansigter, som er repareret med "Bull's Eye" eller lignende. 
Forslag 
Der tilføjes:  
Den enkelte klub skal opbevare skydesedlerne i 3 måneder efter sidste skydning. 
Kommentar 
Dette har der i den forløbne sæson været en del spørgsmål omkring 

Forslag E 
Oprindelig tekst 
2.3.6 Skydningen gennemføres i den skydeklasse, skytten er tilmeldt i – uanset eventuelle 
oprykningsresultater i tidsrummet for vinterskydningens afvikling. Tilsvarende gælder for aldersklasser, når 
fødselsdagen falder efter 1. uges første skydedag. 
 • Oprykning i klasser sker på baggrund af gennemsnitsresultatet for de 6 bedste runder fra begyndelsen af 
næste indendørs sæson.  
• Nedrykning på baggrund af vinterskydningsresultater alene kan først ske efter gennemførelsen af en 
påfølgende vinterskydning. 
Forslag 
2.3.6 Skydningen gennemføres i den skydeklasse, skytten er tilmeldt i – uanset eventuelle 
oprykningsresultater i tidsrummet for vinterskydningens afvikling. Tilsvarende gælder for aldersklasser, når 
fødselsdagen falder efter 1. uges første skydedag. 
 • Oprykning i klasser sker på baggrund af gennemsnitsresultatet for de 6 bedste runder fra begyndelsen af 
næste indendørs sæson.  
• Nedrykning på baggrund af vinterskydningsresultater alene kan først ske efter gennemførelsen af en 
påfølgende vinterskydning. 
Kommentar 

• Alders oprykning sker altid per 1. januar, derfor fjernet afsnit vedr. alder 
• Oprykning og nedrykning i skydeklasser er flyttet til afsnit vedr. skydeklasser og fjernes derfor herfra. 

Forslag F 
Oprindelig tekst 
2.3.7 Slutresultatet for individuelle består af totalen for de 6 bedste, af de gennemførte runder. 
Holdskydningens slutresultat findes ved sammenlægning af foreningens 6 bedste holdresultater, uanset 
hvem holddeltagerne har været, blot de har deltaget som individuelle i de pågældende runder. 
• Præmieoverrækkelse sker sædvanligvis ved første udendørs stævne. 
Forslag 
Kommentar 
Det bør være arrangøren som håndterer præmieoverrækkelsen. F.eks. sker det i 2007 ved ungdoms DM. 
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 



Ændringsforslag til forslag 1 vedr. vinterskydning 
 
Ved regionsmødet for øst den 1. marts 2007 hvor alle forslagene blev gennemgået var der enighed om at 
stille et ændringsforslag af mindre karakter. 
 
Begrundelse for forslag: 
Vinterferien ligger i forskellige uger omkring ugerne 6, 7 og 8, hvilket for nogles vedkommende gør det svært 
at nå at få indberettet runden i vinterskydningen i netop denne periode. 
 
Ændring til forslaget: 
Runden omkring ugerne 6,7 og 8 tilrettelægges således at der er 3 uger til at skyde denne runde. Dette 
betyder blot, at vinterskydningen forlænges en uge i den sidste ende. 
 
Forslagstiller Klaus Lykkebæk på vegne af Region Øst mødedeltagerne 
 



Forslag 2 - I 2006 arrangerede Silkeborg en sommerskydning. TIK vil meget gerne støtte op omkring dette 
initiativ og foreslår at den gøres permanent og indskrives i vedtægterne.  

Forslag  
2.4.1  
DBSF's Sommerskydning arrangeres (af DBSF eller en forening) som korrespondanceskydning over 5 
udendørs runder. Skydningen afvikles som en 70m runde i henhold til DBSF's regler - se lovkompleksets 
afsnit XX, dvs. der skydes 2*36 pile. 
Det er arrangøren som bestemmer hvornår de enkelte runder afvikles. 
Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en skriftlig aftale. 
 
2.4.2  
Konkurrencerne udskrives for alle divisioner og klasser. Der er kun individuel skydning, dvs. der ikke er 
holdkonkurrence.  
 
2.4.3  
Tilmeldingsafgiften fastsættes af arrangøren. Tilmeldingsafgiften for junior, kadet, mini og micro er 
forholdsvis som ved andre skydninger.  
 
2.4.4 
Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offentliggøres af DBSF's sekretariat i marts 
nummeret af BUESKYDNING. 
 
2.4.5  
Skydesedler skal underskrives af skytte, markør og den, som har revideret sammentællingen. 
Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skydningen er gennemført i overensstemmelse med 
skydereglerne. Heraf følger, at der skal skydes mod godkendte ansigter og ikke mod hjemmelavede eller 
brugte ansigter, som er repareret med "Bull's Eye" eller lignende. 
Den enkelte klub skal opbevare skydesedlerne i 3 måneder efter sidste skydning. 
 
2.4.6 
Skydningen gennemføres i den skydeklasse, skytten er tilmeldt i – uanset eventuelle oprykningsresultater i 
tidsrummet for sommerskydningens afvikling.  
 
2.4.7  
Slutresultatet består af totalen for de 4 bedste af de gennemførte runder. 
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 



Forslag 3 - Kort beskrivelse af årsag til ændringer: 
DBSF’s bestyrelse nedsatte et ad-hoc udvalg, som skulle undersøge om der skulle ske ændringer i 
de eksisterende skydeklasser. 
Udvalget bestod af: Erik Hjortebjerg – Odense, Carsten Schultz-Nielsen – Varde, Anne Marie Nielsen – 
Helsinge, Finn Larsen – Middelfart, Karsten Weikop – Taastrup. 
 
Udvalget har set på både eksisterende regler samt hvorledes skydeklasser bliver brugt i dag og på den 
baggrund kommet frem med følgende ændrings forslag. 
 
I dag er der 4 klasser og antallet af skytter i de enkelte klasser har været meget forskelligt. Fremover vil der 
kun være 3 klasser: Elite, 1 og 2, da antallet af skytter i Danmark ikke berettiger til en opdeling i så mange 
klasser. Der vil blive brugt samme navne til både indendørs og udendørs.  
 
Ved udregning af point grænser har ønsket være at opnå at 25 % af skytterne skyder i Elite klassen, mens 
35 % skyder i klasse 2. Klasse 2 er beregnet til nye skytter, således at de kan få en konkurrence med andre 
skytter på samme niveau. Der er et meget centralt princip, som siger at en skytte som engang er rykket op i 
klasse 1 aldrig vil kunne skyde i klasse 2 for denne buetype. Denne regel gør også at skytter som er i klasse 
1 og som skifter aldersklasse altid vil starte i klasse 1 i den nye aldersklasse. 
 
Eliteklassen findes kun for junior og senior skytter. For juniorskytter som er i elite klassen og som rykker op, 
vil de indendørs fortsætte i eliteklassen, mens de udendørs rykker ned i klasse 1 pga. afstanden ændres. 
 
For ungdommen findes elite klassen ikke. Fremover vil der være 2 klasser for ungdomsklaserne, idet klasse 
2 vil svare til det som under SBSU’s turneringer har været benævnt begynderklassen.  
 
For oldboys og oldgirls findes der kun en klasse, nemlig klasse 1. Antallet af skytter i disse klasser er 
begrænset og såfremt der er nye skytter vil de kunne deltage i klasse 2 for seniorer for at opnå en 
konkurrence med skytter på samme niveau. 
 
For at gøre inddelingen simpel og overskuelige, så vil point satserne for herre og damer være ens. Ligeledes 
anvendes de samme point satser for alle aldersklasser. 
 
En skytte vil som hidtil være placeret i 2 skydeklasser: Indendørs og Udendørs.  
 
Der har forskellig side være kritik af at nogle skytter har skudt i en klasse som de ikke er berettiget til, så 
derfor er regler for op og nedrykning forenklet, f.eks.: 

• En skytte vil aldrig kunne rykke fra klasse 1 til klasse 2. 
• En kadet skytte som rykker op i klasse 1 i kadetklassen også skulle skyde i klasse 1 såfremt skytten 

deltager som junior eller seniorskytte.  
• Nedrykning opnås fremover ved at se på 2 stævner over en 2 års periode. 
• Såfremt en skytte ikke har skudt i 2 år, vil man rykke ned fra Elite klassen. 

 

DBSF SKYDEKLASSER 

Baggrund 
Der findes 3 skydeklasser: 

• Elite 
• Klasse 1 
• Klasse 2 

 
Klasse inddelingen anvendes for skiveskydning. For jagt og felt anvendes skydeklasser ikke for. 
 
Der anvendes ens navne indendørs og udendørs (Note: Før 2007 blev der anvendt klasse A og B). 

 



Følgende skydeklasser anvendes for de enkelte aldersklasser: 
 

 Elite Klasse 1 Klasse 2 
Micro  X X 
Mini  X X 
Kadet  X X 
Junior X X X 
Senior X X X 
Oldboys 
Oldgirls 

 X  

 
Inddeling af skytter i skydeklasser sker på baggrund af opnåede resultater i: 

• Udendørs 
• Indendørs 

 
Endvidere skelnes mellem buetyper: 

• Recurve  
• Compound 

 
For Barbue og Langbue anvendes skydeklasser ikke 
 
Skydeklassen for en skytte indendørs og udendørs er uafhængige af hinanden. Ligeledes vil skydeklasserne 
for en skytte i Recurve og Compound være uafhængige af hinanden. 
En skytte vil altid starte i klasse 2. 

Klasseregistrering 
Enhver forening har pligt til at registrere sine aktive skytters klassificering efter de ved konkurrencer opnåede 
resultater og føre kartotek over hver enkelt skytte. 

Tilmelding 
Både skytte og forening er pligtige at påse, at tilmelding til konkurrencer sker i rigtige alders- og 
skydeklasser. (Se artikel 5.1). 
 
Foreligger der en tilmelding uden angivelse af skydeklasse, vil skytten blive placeret i den højeste klasse. 

Oprykning 
Hvis en skytte inden for en løbende 2 års periode opnår 2 resultater, der medfører oprykning, rykkes der 
straks efter det andet resultat op i den skydeklasse, resultaterne berettiger til.  
 
Resultaterne skal være opnået i samme aldersklasse. 
 
Eventuelle mellemliggende klasser springes over. 
 
Såfremt en skytte rykker op i klasse 1 i en aldersklasse, så vil det være gældende for alle aldersklasser. 
 
Såfremt en skytte indendørs rykker op i Elite klassen, vil det være gældende for både junior og senior da de 
skyder samme afstand. 
 
Såfremt en skytte udendørs rykker op i Elite klassen, vil det kun være gældende i den pågældende 
aldersklasse, da afstanden er forskellig for de 2 aldersklasser. 

Nedrykning 
Nedrykning til næste lavere skydeklasse finder sted efter afslutningen på henholdsvis indendørs og 
udendørs sæsonerne.  
 
En skytte vil aldrig kunne rykke ned i klasse 2, hvis skytten en gang har været i en højere klasse for 
pågældende buetype og indendørs/udendørs uanset aldersklasse.  



Nedrykning fra Elite til klasse 1 er betinget af, at skytten har deltaget i mindst 2 af pågældende sæsons 
stævner, og at skytten ikke der har opnået blot ét resultat, der svarer til Elite klassen. 
 
Endvidere vil nedrykning fra Elite til klasse 1 ske såfremt skytten ikke i en 2 års periode har til skudt et 
resultat som svarer til Elite klassen. 
 
En skytte vil skifte fra Elite til klasse 1 ved skift af aldersklasse såfremt afstanden skiftes.  
 

Klasseinddeling for udendørs runder 
Op- og nedrykning baseres på resultater fra følgende 3 typer runder. 

• Fuld FITA runde  
• FITA 70m. runde 
• 900 runde 

 
Herre og dame klasser anvender samme point satser. Ligeledes anvendes de samme pointsatser for alle 
aldersklasser. 
 
Ved oprykning skelnes ikke til typen, dvs. der kan anvendes resultater fra forskellige runde typer. 
 

Recurve Compound  
Fuld 
FITA 

70m 
runde 

900 runde Fuld 
FITA 

70m 
runde 

900 
runde 

Elite 1220 610 850 1350 675 870 
1 1070 535 790 1270 635 820 
 

Klasseinddeling for indendørs runder 
Op- og nedrykning baseres på resultater fra begge runder: 

• FITA runde (60 pile), 18 m 
• FITA runde (60 pile), 25 m 

 
Herre og dame klasser anvender samme point satser. Ligeledes anvendes de samme pointsatser for alle 
aldersklasser. 
 
Ved oprykning skelnes ikke til typen, dvs. der kan anvendes resultater fra forskellige runde typer. 
 

Recurve Compound  
600 runde, 18m og 25m 600 runde, 18m og 25m 

Elite 560 580 
1 515 550 

Vinterskydning og Sommerskydning 
Vinterskydningen (§ 2.3) og sommerskydningen (§ 2.4) vil benyttes når op- og nedrykning skal afgøres. 
 
For vinterskydningen vil gennemsnittet af de 6 bedste runder benyttes, mens det for sommerskydningen er 
gennemsnittet af de bedste 4 runder som benyttes. 
 
Dette gennemsnit vil tælle som 2 stævner, hvilket vil sige at oprykning kan ske på baggrund af resultatet. 
 
Datoen for sidste runde benyttes som datoen for skydningen, hvilket vil sige at evt. oprykning vil være 
gældende fra denne dato.  
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 
 
 



Herning Bueskyttelaug foreslår følgende ændringer: 
 
Vedr. Forslag 3: 
Der mangler oplysning om ikrafttræden og overgangsregler. 
 
I de tilfælde hvor klassegrænser ændres vil der være behov for at fastsætte overgangsregler således at 
ingen skytter er i tvivl om hvilken klasse de skal skyde i. 
 
Som eksempel kan nævnes en compound skytte der i flere indendørs sæsoner har skudt i elite-klassen. For 
indendørs-sæsonen 2006/07 har skyttens bedste resultat været 577 point. Denne skytte vil efter de 
gældende regler skulle fortsætte som elite skytte i sæsonen 2007/08. Uden overgangsregler vil nedrykning 
først være muligt efter at have deltaget et år yderligere i elite-klassen. 



Forslag 4 - Ændringsforslag til bueskytte mærker (2.6) 
 
Kort beskrivelse af årsag til ændringer: 
DBSF’s bestyrelse nedsatte et ad-hoc udvalg, som skulle undersøge om der skulle ske ændringer i 
de eksisterende skydeklasser. 
Udvalget bestod af: Erik Hjortebjerg – Odense, Carsten Schultz-Nielsen – Varde, Anne Marie Nielsen – 
Helsinge, Finn Larsen – Middelfart, Karsten Weikop – Taastrup. 
 
Med baggrund i resultatlister fra stævnerne i 2005/06 har udvalget opsat kriterier for de enkle mærker. 
 
Udgangspunktet er at 90% af alle skytter skal have deres første mærke ved det første stævne samt at 50% 
af en årgang skal have opnået point til halvdelen af mærkerne. 
5-10% skal opnå højeste mærke. 
 
Ændringsforslag erstatter tidligere tekst i samme §§. 
 
2.6.2 Udendørs mærker på FITA runden. 
 
Mærke / aldersklasse Mikro Mini Kadet Junior/old Senior 

   / buetype R.C B.L R.C B.L R.C B.L R.C B.L R.C B.L 
hvid 1000 750 800 600 800 600 925 600  600 
sort 1050 825 900 700 900 675 1000 675  675 
blå 1100 900 1000 775 1000 750 1070 750  750 
rød 1175 975 1075 850 1100 825 1130 825  825 
gul 1225 1050 1150 925 1175 900 1185 900  900 
bronze 1275 1125 1200 1000 1250 975 1270 975  975 
sølv 1340 1200 1250 1050 1300 1025 1320 1025  1025 
guld 1400 1250 1300 1100 1350 1100 1360 1100  1100 
FITA 1000 stjerne    
FITA 1100 stjerne    
FITA 1200 stjerne    
FITA 1300 stjerne    
FITA 1400 stjerne    
 
2.6.2.1 Udendørs mærker på FITA 70m runde (næst længste afstand hvor 70m ikke indgår i klassens 
afstande på FITA runden) 
Mærke / aldersklasse Mikro  Mini  Kadet  Junior/old  Senior 

   / buetype R.C B.L R.C B.L R.C B.L R.C B.L R.C B.L 
hvid 500 375 400 300 400 300 465 300  300 
sort 525 410 450 350 450 335 500 335  335 
blå 550 450 500 385 500 375 535 375  375 
rød 585 485 535 425 550 410 565 410  410 
gul 610 525 575 465 585 450 590 450  450 
bronze 640 560 600 500 625 485 635 485  485 
sølv 670 600 625 525 650 515 660 515  515 
guld 700 625 650 550 675 550 680 550  550 
 
2.6.2.2.  FITA’s stjernemærker kan erhverves ved de af FITA godkendte stjernestævner og på FITA’s senior 
og kadet runder. 
2.6.2.2.1 Mærkerne Hvid til og med gul (de fem første) kan kun erhverves en gang. 
2.6.2.2.2 Mærkerne Hvid til og med Gul kan erhverves af ungdomsskytter samt Old-skytter, og alle Bar og 
Langbueskytter. 
2.6.2.2.3 Mærkerne bronze – sølv – guld kan erhverves en gang i hver ungdomsklasse samt i Old- 
klasserne, og alle Bar og Langbueskytter. 
2.6.2.2.4 Senior Recurve og Compound kan alene erhverve FITA mærker udendørs. 
2.6.2.2.5 Der kan kun gøres krav på et mærke for hver score. 
 
Oprindeligt 2.6.2.2 skal ikke slettes men rykker plads. 
 



2.6.2.3 DBSF’s bestyrelse fastsætter hvilke stævner, der er berettiget til DBSF og FITA mærker. 
Sekretariatet anmelder berettige stævner til FITA. 
 
 
2.6.2.4 Slettes 
2.6.2.5 Slettes 
2.6.2.6 Slettes 
2.6.2.7 Slettes 
 
2.6.4 Indendørs Mærker 
 
Mærke Mikro Mini Kadet Junior/old senior 
hvid 400 420 450 360  
sort 450 460 500 420  
blå 485 480 515 460  
rød 520 500 530 490  
gul 535 515 540 520  
bronze 550 540 550 550  
sølv 560 550 560 560  
guld 570 560 570 570  
FITA 500 hvid  500 
FITA 525 sort  525 
FITA 550 blå  550 
FITA 575 rød  575 
FITA 585 guld  585 
FITA 595 violet  595 
 
2.6.4.1 Mærkerne kan erhverves ved godkendte stævner på 18m (kadet og mini12m; mikro 8m) Fita 
indendørs skiverunde. 
2.6.4.2 DBSF mærkesatser og nålene er ens uanset buetype. 
2.6.4.3 Mærkerne Hvid til og med gul (de fem første) kan kun erhverves en gang. 
2.6.4.3.1 Mærkerne Hvid til og med Gul kan erhverves af ungdomsskytter samt Old-skytter. 
2.6.4.3.2 Mærkerne bronze – sølv – guld kan erhverves en gang i hver ungdomsklasse samt i Old-klasserne. 
2.6.4.3.3 Senior kan alene erhverve FITA mærker indendørs. 
 
6.5.4.1 Elitemærke uddeles første gang der rykkes op i eliteklassen 
 
Felt 
Skovrunden er uforandret 
 
Arrowhead 
Der indføres særlige mærker for ungdom  
Satserne for ungdom er de samme som for senior. 
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 



Herning Bueskyttelaug foreslår følgende ændringer: 
 
Vedr. Forslag 4: 
Indendørs mærker 
 
Forslaget synes ikke at være 100 % koordineret med FITA’s regler for mærker idet det af FITA’s artikel 6.3.4 
fremgår, at alle recurve og Compound skytter uanset klasse og køn kan erhverve FITA’s mærker på 18 
meter. 
I Danmark drejer det sig om alle compound og recurve skytter som skyder 18 meter indendørs, dvs.i 
klasserne junior, senior og old. 
Ifølge forslaget er det kun seniorskytter som kan erhverve FITA mærker. 
Det er vel ikke meningen at DBSF’ regler skal begrænse skytternes mulighed for at få FITA mærker? 
 
Endvidere ser det ud som om man har overset senior barbue og senior langbue idet de efter forslaget som 
de eneste ikke kan erhverve mærker (FITA’s mærker gælder kun for recurve og compound jf. ovenfor) 
 
Vi har derfor udarbejdet nedenstående alternativ. 

 
 
2.6.4.1 Mærkerne kan erhverves ved godkendte stævner på 18m (kadet og mini12m; mikro 8m) Fita 
indendørs skiverunde. 
2.6.4.2 DBSF mærkesatser og nålene er ens uanset buetype. 
2.6.4.3 Mærkerne Hvid til og med gul (de fem første) kan kun erhverves en gang. 
2.6.4.3.1 Mærkerne Hvid til og med Gul kan erhverves af ungdomsskytter samt bar- og langbueskytter i 
Junior/Senior/Old. 
2.6.4.3.2 Mærkerne bronze – sølv – guld kan erhverves en gang i hver ungdomsklasse samt i 
Junior/Senior/Old-klasserne (bar- og langbue). 
2.6.4.3.3 Recurve og compound skytter i Junior/Senior/Old kan alene erhverve FITA mærker indendørs. 
6.5.4.1 Elitemærke uddeles første gang der rykkes op i eliteklassen 
 
På Herning Bueskyttelaugs vegne: 
 
Torben Olsen 

Mærke Mikro Mini Kadet Junior/Senior/Old Junior/Senior/Old 
 Alle buetyper Barbue & Langbue Recurve & Compound 
Hvid 400 420 450 360  
Sort 450 460 500 420  
Blå 485 480 515 460  
Rød 520 500 530 490  
Gul 535 515 540 520  
Bronze 550 540 550 550  
Sølv 560 550 560 560  
Guld 570 560 570 570  
FITA 500 hvid     500 
FITA 525 sort     525 
FITA 550 blå     550 
FITA 575 rød     575 
FITA 585 guld     585 
FITA 595 violet     595 



Forslag 5 - Arcus har følgende forslag til behandling på DBSF’s forbundsmøde 2007 
 
Forslag A: 
I forbindelse med revisionen af kapitel 8 (Indendørsskiveskydning) er afsnittet om hvordan ansigter skal 
placeres på måtten forsvundet samt hvilke afstande kadet, mini og mikro skal skyde på. Vi opfordrer hermed 
lovudvalget til at få opdateret kapitlet. 
 
 

- Afstanden fremgår af kapitel 6.1 – Vedr. den særlige højde for børn skal det genindføres i 
lovkomplekset – det er en fejl, det er faldet ud. Lovudvalget vil sørge for, at det bliver genindført. 

 
 
Forslag B: 
Undertiden får skytter advarsler for at vente på skydelinjen mens naboskytten færdiggør sit skud. Vi vil gerne 
have indført i lovkomplekset at dette er tilladt. 
 
 

- Da det er en gældende FITA regel kan lovforslaget ikke vedtages. 
 
 
Venlig hilsen 
Steffen Thorkildsen, Arcus 



Forslag 6 - Forslag til forbundsmøde 2007 
 
Afholdelse forbundsmøder 
 
Fremsat af bestyrelsen. 
 
I de nugældende regler skal der afholdes forbundsmøde i første halvdel af maj. Dette er meget sent 
på foråret, efter udendørssæsonen er gået i gang. Det sene tidspunkt betyder at en ny bestyrelse først kan 
komme rigtig i gang med arbejder efter sommerferien, da første møde ofte går med fastlæggelse af og 
fordeling af opgaver. 
Tidspunktet skulle tidligere tage hensyn til afholdelse af unionsmøder. Dette er ikke længere nødvendigt 
hvorfor bestyrelsen foreslår at forbundsmødet fremover holdes i perioden 15/3 – 15/4. 
Det noget længere interval skyldes at påsken falder i denne periode. 
 
En fremrykning af tidspunktet betyder en række ændringer vedr. indsendelse af forslag, fremsendelse af 
indkaldelse m.v. 
 
Nedenfor er gengivet en skematisk oversigt over lovændringer og et tænkt eksempel på tidsfrister, hvis 
forbundsmødet blev afholdt den 18/3 2007. 
 

§ Emne tidsfrist aktuelt 2007 ny tidsfrist teori 

1.12.1 Forbundsmøde 1. halvdel af maj 13/5 15/3-15/4 18/3 

1.12.2 
  
  

Specificeret dagsorden med forslag 
ændringsforslag budget regnskab 
og personvalg 

3 uger før 
  
  

  
  
  

3 uger før 
  
  

23/2 
  
  

1.15.2.1 Ændringsforslag fra klubber m.fl. 6 uger før 1/4 6 uger før 2/2 

1.15.5 Forslag til personvalg fra klubber m.fl 8 uger før 18/3 6 uger før 2/2 

1.12.1 Indkaldelse udsendes 2 mdr før 13/3 senest uge 1 5/1 

1.12.1 Annonce i Bueskydning februar februar 
december og 
februar 

dec 
feb 

1.15.2 
  

Indkomne forslag sendes til klubber 
incl bestyrelsens forslag til personvalg 

1. februar 
  

1/2 
  

senest uge 1 
  

5/1 
  

1.15.1 Forslag indsendes til sekretariatet 1. januar 1/1 15. november 15/11
 
 
Der foreslås konkret følgende ændringer: 
 
1.12.1: Ny tekst: ”Indkaldelse til ordinært forbundsmøde skal ske senest uge 1 til afholdelse i 
              perioden 15/3 – 5/4 samme år. Mødet skal endvidere indkaldes i december og  
              februarnummeret af BUESKYDNING.  
 
1.15.1 (2. punktum): Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 1/1. 
                                 Ændres til: Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15/11 året før  
                                                    Forbundsmødet 
 
1.15.2: Indkomne forslag sendes til klubberne senest 1. februar. 
             Ændres til: Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 1 
 
1.15.5: Datoen 1. februar ændres til uge 1 og tidsfristen på 8 uger ændres til 6 uger. 
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 



Forslag 7 - Lovforslag til Forbundsmøde 2007 
 
Herning den 30/12 2007 
 
Forslag A: 
Ved de seneste års DM i feltskydning har der været et stort antal langbueskytter tilmeldt. Ved DM i Herning 
var der f.eks. 22 langbueskytter. Formelt kan langbuer dog ikke deltage i feltskydning men alene i skovrunde 
og 3D runde 
Det foreslås derfor legaliseret at langbuer deltager i feltskydning (arrowhead) ved at indføre en DBSF 
langbue-division fra blå post. 
 
Regelændringer: 
DBSF artikel 6.8.1 tilføjes (DBSF) Langbue 
 
Afstandstabeller (DBSF) i artikel 6.9.2 & 6.9.3 tilføjes Langbue under blå post 
 
DBSF artikel 9.1.1.6 tilføjes • (DBSF) Blå for langbue 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 
 
Forslag B: 
DBSF artikel 6.6.2 indeholder mulighed for at barbue skytter kan deltage i udendørs skiveskydningsrunder. 
Ligeledes indeholder artikel 6.7 mulighed for deltagelse i indendørs skiveskydningsrunder. 
Der er dog ingen regler i afsnit 7 eller 8 for barbue skytternes udstyr. Det eneste sted der findes regler for 
barbue er i afsnit 9 Feltskydning og formelt kan man vel ikke kræve at reglerne for feltskydning skal 
anvendes ved uden/indendørs skiveskydning. 
 
Det foreslås derfor, at der i afsnit 10 indføjes en opsummering af reglerne for barbue på samme måde som 
der er for langbue (se artikel 10.4) 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 
Forslag C: 
FITA har indført afstande for kadetter ved feltskydningen se artikel 6.9.2 og 6.9.3. 
Disse harmonerer ikke med DBSF´s afstande. De forskellige afstande bringer forvirring både blandt 
skytterne og arrangørerne. Desuden kan der ikke erhverves FITA feltmærker når afstandene ikke 
overholdes. 
 
DBSF´s afstande forslås derfor ændret således at afstande og farve på poster harmonerer: 
 
Regelændringer: 
DBSF artikel 9.1.1.6   (DBSF) Grøn for kadet divisionen ændres til Gul for kadet langbue  
  (DBSF) Gul for mini ændres til Grøn for mini 
 
Forslag til DBSF afstande 
Artikel 6.9.2 Umærket runde: 
       
Antal 
mål 

Ansigts-
diameter 

BLÅ POST 
Barbue 
Langbue 
Kadet recurve 
Kadet compound 

RØD POST 
Recurve 
Compound 

GUL POST 
Kadet barbue 
Kadet langbue 

GRØN POST 
MINI 

HVID POST 
Mikro 

3 
3 
3 
3 

20 cm 
40 cm 
60 cm 
80 cm 

5-10 
10-20 
15-30 
30-45 

10-15 
15-25 
20-35 
35-55 

5-10 
10-15 
15-25 
20-35 

5-10 
10-18 
15-25 
20-30 

3-8 
8-15 
10-20 
15-20 

 



Artikel 6.9.2 Mærket runde: 
       
Antal 
mål 

Ansigts-
diameter 

BLÅ POST 
Barbue 
Langbue 
Kadet recurve 
Kadet compound 

RØD POST 
Recurve 
Compound 

GUL POST 
Kadet barbue 
Kadet langbue 

GRØN POST 
MINI 

HVID POST 
Mikro 

3 
3 
3 
3 

20 cm 
40 cm 
60 cm 
80 cm 

5-10-15 
15-20-25 
30-35-40 
40-45-50 

10-15-20 
20-25-30 
35-40-45 
50-55-60 

5-10-15 
10-15-20 
20-25-30 
30-35-40 

5-10-12 
10-15-20 
15-20-25 
25-30-35 

4-7-10 
5-10-15 
10-15-20 
15-18-20 

 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 
Forslag D: 
Som konsekvens af ændringerne vedr. feltskydningen (arrowhead) se forslag 3, forslås afstandene til 
skovrunden ændret således at der anvendes samme farve på posterne i de to skydninger og således at der 
er harmoni i afstandene for de enkelte aldersklasser 
 
Regelændringer: 
Artikel 9.13.4.4 Farve på poster tilrettes jf. nedenstående tabel 
 
Artikel 9.13.3.2 Enhed for Skovrunden: 
 
        
Antal 
mål 

Ansigts-
diameter 

BLÅ POST 
Barbue 
Langbue 
Kadet recurve 
Kadet compound 
FITA Buejæger 

RØD POST 
Recurve 
Compound 

GUL POST 
Kadet barbue 
Kadet langbue 

GRØN 
POST 
MINI 

HVID 
POST 
Mikro 

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 
5-45 

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

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

5-10 
5-20 
5-25 
5-30 

5-10 
5-12 
5-15 
5-20 

5-15 
5-30 
5-30 
5-30 

 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 
Forslag E: 
Ligeledes foreslås afstandene til 3D-runden tilrettet. 
 
Regelændringer: 
Artikel 9.14.1.4 Farve på poster tilrettes jf. nedenstående tabel 
 
Artikel 9.14.1.5 

      
RØD POST 
Recurve 
Compound 

BLÅ POST 
Barbue 
Langbue 
Kadet recurve 
Kadet compound 
FITA Buejæger 

GUL POST 
Kadet barbue 
Kadet 
langbue 

GRØN POST 
MINI 

HVID POST 
Mikro 

SORT POST 
Buejæger 

5-45 5-30 5-25 5-25 5-20 5-30 
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 



Forslag 8 - Forslag til forbundsmødet indsendt af Middelfart Bueskyttelaug. 
 
Forslag A:  
Pkt: 1.15.3 
Tidspunktet for ændringers ikrafttræden besluttes af forbundsmødet. 
 
Ændres til: 
Tidspunkt for ændringers ikrafttræden er den 1. september. 
 
Pkt. 1.24.3.4 
Udvalget er ansvarlig for at ændringer i lovkomplekset, senest 6 uger efter ændringerne er vedtaget, på 
forbundsmødet bliver fremsendt til klubberne. 
 
Ændres til: 
Udvalget er ansvarlig for at ændringer i lovkomplekset senest den 1. september bliver fremsendt til 
klubberne. 
 
Begrundelse: 
At give de personer, der arbejder med revideringen af lovkomplekset mere tid til arbejdet. Det foregår under 
tidspres og er i fritiden. Arbejdet er ulønnet. Det eneste de personer får for det er utak. På grund af de ikke 
kan nå det. Det kan ikke være bekendt. 
 

 
- Bestyrelsen kan anbefale forslaget med følgende ændring: Tidspunktet for ændringers 

ikrafttræden ændres til den 1. oktober. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt vedtages af 
Forbundsmødet jf. §1.24.3.4 

 
Forslag B: 
Pkt. 10.1.15.7  
Holdfinaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom. 
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af 
holdfinaler (10.1.6.2- se nedenfor) og samme regler følges for ungdom.  
Hold kan sammensættes på tværs af køn. Blot man skyder på de samme distancer.  
Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler er at de skal afvikles ved deltagelse  
af mere end 1 hold. 
 
10.1.6.2 
Hold kan sammensættes af compoundskytter, henholdsvis recurveskytter, 
som har skudt 70 m i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund af 
foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for 70m runden. Hvor en klub har 
flere hold seedes efter faldende orden: hold 1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = 
resultat 4-5-6; osv. Bruges reserver: hold 1 = 3 bedste resultater; hold 2 = 5-6- 
7; hold 3 =9-10-11; osv. 
 
Ændres til: 
Holdfinaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom. 
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af 
Holdfinaler og samme regler følges for ungdom.  
Hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt 40m i den indledende runde. Mikroskytter 
kan danne hold på tværs af køn. 
Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler er at de skal afvikles ved deltagelse  
af mere end 1 hold. 
 
På Middelfart Bueskyttelaug vegne 
 
Finn Larsen  
 
 

- Bestyrelsen anbefaler forslaget. 
 



Lovudvalget har flg. ændringsforslag til Forslag 8-B (Middelfart) 
  
Pkt. 10.1.15.7  
Holdfinaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom. 
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af holdfinaler og samme regler følges 
for ungdom.  
Hold kan sammensættes på tværs af køn/aldersklasser, blot man har skudt samme afstand/ansigt som 
holdskydningen afvikles på, i den indledende runde.  
Skytter, der deltager i holdskydningen i en højere aldersklasse end de er tilmeldt den individuelle 
skydning, skal meddele dette skriftligt til arrangøren inden den individuelle kvalifikation skydes. 
Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler er, at de skal afvikles ved deltagelse af mere end 1 hold. 



Forslag 9 - Lovforslag til ændring af hvem og i hvilke klasser der kan sættes rekorder. 
 
I § 2.9.1. står bl.a. Rekord kan kun sættes i den klasse / division man har tilmeldt sig. 
 
Begrundelse for lovforslag: 
Da der er flere aldersklasser, hvor man skyder på samme afstande kan det f.eks. hænde, at de danske 
seniorrekorder ikke nødvendigvis er det størst antal skudte point på runden.  
Eksempelvis kan en juniorskytte på f.eks. 60 pile på 18 m indendørs have skudt flere point end en 
seniorskytte. Det kan også hænde at en ungdomsskytte i kadetrække f.eks. har skudt et højere antal point 
på f.eks. 36 pile 30m 80cm ansigt end en juniorskytte. 
Hvis en skytte har tilmeldt sig i en højere aldersklasse end han / hun normalt tilhører, vil man med de 
nuværende regler ikke kunne sætte rekord i sin egen aldersklasse. 
 
Som udgangspunkt bør en rekord altid være det højest antal skudte point på afstanden. 
 
Der indstilles derfor 2 lovforslag hvoraf det første er det mest vidtgående. 
 
Forslag A: 
Rekorder skudt på afstande, der også benyttes i fita-runden i højere rangerende aldersklasser, kan 
registreres som dansk rekord i den tilhørende aldersklasse, såfremt det var muligt for en skytte at tilmelde 
sig i denne aldersklasse. 
 
Skytter der er tilmeldt i en højere aldersklasse kan hvis afstanden findes i sin normale tilhørende 
aldersklasse også registreres her. 
 
Eksempler: 
En mini-, kadet- eller old- skytte kan tilmelde sig i seniorklassen. 
En junior compound skytte skyder en afstandsrekord på f.eks. 50 m 80 cm ansigt. Hvis rekorden også var 
højere end seniorrekorden på samme afstand skulle rekorden også tælle her, uanset om skytten var tilmeldt 
som juniorskytte. 
En miniskytte skyder et højere antal point på 20 m 80 cm end rekorden på kadetfitarunden. Rekorden 
registreres således også på kadetafstanden. 
En juniorskytte tilmelder sig i seniorrækken og laver under skydningen rekord på en afstand på juniorfitaen. 
Rekorden gælder herved. 
 
Rekorder kan ikke registreres på tværs af køn. 
 
Forslag B: 
Som udgangspunkt med begrundelserne som ovenstående, dog med nedenstående ændringer. 
 
Der kan kun sættes danske rekorder i oprykningsberettigede aldersklasser, såfremt skydningen er 100% 
identisk. 
Det vil sige at man ikke kan lave afstandsrekorder i en fitarunde, hvis runden ikke er 100% identisk. 
 
Eksempler: 
Minier kan lave rekorder i kadetrækker indendørs da de begge skyder på 12 m 
Juniorer- og old- skytter kan lave rekorder i seniorrækker indendørs da de alle skyder 18 m 
Juniorer kan lave rekorder i 2 x 36 pile 70 m udendørs i seniorrækker. 
Skytter der er tilmeldt i en højere aldersklasse kan hvis afstandene er identiske jf. ovenstående eksempler få 
registreret sin rekord i sin egen klasse. 
 
Konsekvensrettelser: 
 
§ 2.9.1 
 
 
På bestyrelsens vegne  
 
Klaus Lykkebæk 
 



Forslag 10 
 

Forslagstiller: 
Lovudvalget 

 

  
Beskrivelse: 
Tilpasning af reglerne for indendørs holdskydning ved ungdoms DM, således at skytterne kan 
bruge fuld 40cm ansigt – og der et et veldefineret skiveopsæt. 
Det er blevet nødvendigt after senior/junior holdskydning afvikles på 2 trippel ansiger. 
Samt en klar definition af hvem der deltager i holdskydningen 

 

   
 Nuværende lovtekst: 

10.2.5.4.1 Hold eliminations runde og finalerunde Afvikles som beskrevet i 10.2.3 
 

   
 Forslag: 

 
10.2.5.4.1 (udgår) 
 
10.2.5.5 2. Dag - Hold Eliminations og Finalerunde 
 
10.2.5.5.1 Hold eliminations runde og finale runde afvikles som beskrevet i 10.2.3 med flg 

ændringer 
10.2.5.5.2 Divisionerne Recurve, Compound, Barbue og Langbue deltager i 

holdskydningen 
10.2.5.5.3 Holdskydningen afvikles i klasserne 

Micro (8 m) 
Mini/Kadet (12 m) 
Hold sammensættes på tværs af køn 

10.2.5.5.4 Holdfinaler afvikles ved deltagelse af mere end et hold i en rækken. 
10.2.5.5.5 Holdskydningen afvikles på  40 cm full face eller trekant trippel efter skytternes 

eget valg – der opsættes 3 ansigter. 
10.2.5.5.6 De 3 ansigter monteres på linie, således at centerhøjden for full face og felt 1 og 

3 på trippel er 130 cm (kan  for micro skytter sænkes 25 cm). 
10.2.5.5.7 Ved trippel ansigt skydes i felt 1 og 3 - en pil i hver 

Ved full face ansigt skydes max 2 pile i ansigtet 
Skytterne kan frit vælge ansigt, blot ovenstående følges 

 

 
Forslag 11 Forslagstiller: 

Lovudvalget 
 

   
 Beskrivelse: 

Tilpasning af reglerne for indendørs finaler, således at alle divisioner skyder på 2. dagen og 
således at fuldt 40cm ansigt er tilladt i finaler 

 

   
 Nuværende lovtekst: 

10.2.5.1  1. DAG – KVALIFIKATIONSRUNDE 
 

10.2.5.1.1  Kvalifikationsrunden består af en 12m (mikro 8m) FITA Indendørs runde mod 
40 cm tripel ansigter. 

10.2.5.1.2  • Skytter kan ved tilmeldingen ønske at skyde mod  fuldt 40 cm ansigt. 
10.2.5.1.3 • Barbue- og Langbue divisioner skyder mod fuldt 40 cm ansigt. 
10.2.5.2 • Kvalifikationsrunden danner grundlag for Forbundsmesterskaber for alle i 

divisionerne Barbue og Langbue. 
10.2.5.3 2. DAG – ELIMINATIONS- OG FINALERUNDE 
 Individuelle eliminations runde og finale runde Afvikles som beskrevet i afsnit 

10.2.2 dog således, at alle skyder på 2. dagen, når der er mere en 1 
deltager i rækken. 

 

 

  
 
 
 

 



 Forslag: 
 
10.2.5.1  1. DAG – KVALIFIKATIONSRUNDE 

 
10.2.5.1.1 Kvalifikationsrunden består af en 12m (mikro 8m) FITA Indendørs runde 

mod 40 cm trekant trippel  eller fuldt ansigt. 
10.2.5.1.2  • Skytter kan ved tilmeldingen ønske at skyde mod  fuldt 40 cm ansigt. 
10.2.5.1.3 • Barbue- og Langbue divisioner skyder mod fuldt 40 cm ansigt. 
 
 
10.2.5.2 2. DAG – ELIMINATIONS- OG FINALERUNDE 

 
10.2.5.2.1  Individuelle eliminations runde og finale runde afvikles som beskrevet i afsnit 

10.2.2 dog således, at alle skyder på 2. dagen, når der er mere en 1 
deltager i rækken. 
 

10.2.5.2.2  Finaleskydningen afvikles på 40 cm fuldt eller trekant trippel ansigt efter 
skyttens valg. 

 
Efterfølgende paragraffer rykkes 
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FORENINGENS NAVN: __________________________________________________ 
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