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STEMMETAL OG KONTINGENT 2011 

 
 
 
Klubnr. Navn U19 Voksne 2011 2010 2009 2008 2007 Stem. Kont. 2011 
11202637 Frederikssund I.F. 1864 0 5 5 9 27 36 34 1 2.000,00
11204034 Frederiksværk Skytteforenings Bueafdeling 13 15 28 17 31 34 20 2 9.900,00
11202632 Gladsaxe Bueskytte Klub 17 37 54 58 63 54 56 4 19.900,00
11202626 Glostrup Bueskyttelaug 18 15 33 33 31 28 23 3 11.400,00
11202634 Helsinge Skytte & Idrætsforening 13 7 20 21 23 19 20 2 6.700,00
11202635 Hillerød Bueskyttelaug 22 29 51 56 54 48 32 4 18.200,00
11202639 Kalundborg Bueskytteforening 7 17 24 23 24 32 18 2 8.900,00
11202628 Københavns Bueskyttelaug 12 116 128 113 131 126 152 5 50.000,00
11202640 Køge Bueskyttelaug 18 27 45 57 61 67 88 3 16.200,00
11202623 Lavia København Bueskytteafd 0 8 8 8 17 18 18 1 3.200,00
11203761 Lejre Langbue Laug 0 32 32 30 39 33 36 3 12.800,00
11203005 Lollands Bueskytteklub 1 10 11 0 0 0 0 1 4.300,00
11202630 Lyngby Bueskyttelaug 41 77 118 109 106 93 79 5 43.100,00
11209593 Nivå G.F's Bueskytteafdeling 19 32 51 47 56 66 62 4 18.500,00
11208214 Nordkystens Bueskyttelaug 9 24 33 34 33 32 28 3 12.300,00
11202643 Nykøbing F Bueskyttelaug 8 22 30 33 39 37 38 2 11.200,00
11203257 Næstved Bueskyttelaug 3 5 8 7 6 6 7 1 2.900,00
11203006 Præstø Bueskyttelaug "Gøngen" 20 20 40 0 0 0 0 3 14.000,00
11202638 Roskilde Bueskytteklub 25 52 77 102 79 74 83 5 28.300,00
11402645 Rønne Bueskytte Laug 6 28 34 60 59 52 61 3 13.000,00
11209441 Slagelse Bueskyttelaug 5 11 16 16 22 22 28 2 5.900,00
11203306 Sorø Bueskyttelaug 24 46 70 65 55 45 49 5 25.600,00
11200618 Stenlille Jagt & Feltskytter 0 24 24 16 19 20 16 2 9.600,00
11201466 Taastrup Idrætsklub Bueskytteafd. 47 50 97 77 71 66 73 5 34.100,00
11202642 Vordingborg Bueskyttelaug 12 18 30 50 54 39 27 2 10.800,00
 Nedlagte klubber       6   
 I alt region Øst 340 727 1067 1041 1100 1047 1054 73 392.800,00
           
Klubnr. Navn U19 Voksne 2011 2010 2009 2008 2007 Stem. Kont. 2011 
11500916 Arcus 3 9 12 19 31 28 31 1 4.500,00
11508728 Broby Buestkytteklub 7 25 32 38 34 28 36 3 12.100,00
11502648 Lavia-Odense Bueskytteafd 8 30 38 38 33 37 23 3 14.400,00
11502650 Middelfart Bueskyttelaug 9 14 23 36 46 43 53 2 8.300,00
11502444 Midtfyns Bueklub 9 12 21 24 21 17 19 2 7.500,00
11502649 Odense Bueskytte Klub 5 7 12 17 7 10 16 1 4.300,00
11502651 Svendborg Bueskyttelaug 6 8 14 11 21 16 20 1 5.000,00
11503834 Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 5 9 14 15 8 12 15 1 5.100,00
11504156 Ærø Buelaug 3 13 16 18 15 23 21 2 6.100,00
 I alt region Midt 55 127 182 216 216 214 234 16 67.300,00
           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubnr. Navn U19 Voksne 2011 2010 2009 2008 2007 Stem. Kont. 2011 
11603287 Blicheregnens Bueskytter, Kjellerup 6 9 15 19 19 29 25 1 5.400,00
11607389 Brande Bueskytte Klub 1 7 8 15 26 9 15 1 3.100,00
11603071 Branderup Ungdoms- og Idrætsforening 3 3 6 8 9 19 10 1 2.100,00
11608671 Broager Ungdoms & I.F. Bueskytteafd 10 8 18 22 28 27 38 2 6.200,00
11609440 Bueskyttelauget Viking 14 29 43 40 58 68 72 3 15.800,00
11603003 Christianfeld Omegns Bueklub 5 5 10 0 0 0 0 1 3.500,00
11603001 Favrskov Jagt-& Feltbueskytter 6 14 20 19 22 17 15 2 7.400,00
11603004 Fredericia Bue Klub 8 8 16 0 0 0 0 2 5.600,00
11608672 Haderslev Bueskyttelaug 17 23 40 44 40 23 24 3 14.300,00
11602656 Herning Bueskyttelaug 11 24 35 31 32 25 26 3 12.900,00
11602441 Himmerlands Bueskyttelaug 2 9 11 12 15 7 7 1 4.200,00
11602655 Hinnum Hut 14 14 28 21 22 15 28 2 9.800,00
11602657 Holstebro Bueskytteforening 9 17 26 24 22 22 18 2 9.500,00
11601988 Nsu Bueskytteafdeling 0 3 3 7 2 4 5 1 1.200,00
11602665 Nørre Snede Bskl. og Midtjyske Buejægere 4 34 38 28 28 30 22 3 14.800,00
11603014 PALNETOKE 9 11 20 28 26 31 27 2 7.100,00
11602667 Randers Bueskyttelaug 14 41 55 75 94 106 112 4 20.600,00
11608771 Ribe Bueskyttelaug 7 7 14 9 10 10 8 1 4.900,00
11603553 Samsø Bueskytter 0 3 3 5 4 4 4 1 1.200,00
11602664 Silkeborg IF's Bueskyttelaug 10 20 30 31 36 30 27 2 11.000,00
11606222 Stensballe I K's Bueskytteafd 2 11 13 12 9 10 15 1 5.000,00
11602652 Sønderborg Bueskyttelaug 11 11 22 17 21 29 25 2 7.700,00
11602651 TGI Bueskydning 15 19 34 26 23 23 18 3 12.100,00
11603002 Thy Bueskyttelaug 7 6 13 19 26 22 0 1 4.500,00
11602940 Varde Bueskyttelaug 9 9 18 23 14 16 21 2 6.300,00
11608008 Vejen Bueskytteforening 9 19 28 27 21 37 22 2 10.300,00
11602654 Vejle Bueskyttelaug 6 9 15 15 15 14 30 1 5.400,00
11602666 Viborg Bueskyttelaug 2 2 4 2 7 12 7 1 1.400,00
11603068 Aabenraa Bueskyttelaug 0 2 2 3 2 2 8 1 800,00
11602668 Aalborg Bueskyttelaug 29 41 70 92 89 80 86 5 25.100,00
11602661 Århus Bueskyttelaug 37 55 92 77 73 64 65 5 33.100,00
 Nedlagte klubber    28 27 36 44  0,00
 I alt region Nord 277 473 750 779 820 821 824 62 272.300,00
           
           
 I alt Danmark 672 1327 1999 2036 2136 2082 2112 151 732.400,00
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Bestyrelsens beretning for 2010 

 
Et af de få afsnit man kan genbruge i beretningen år efter år er det første, hvor jeg plejer at takke de 
mange frivillige for deres arbejde. Dette er heldigvis også tilfældet i år, og der er særdeles god grund 
til at gentage sig selv.  
  
Der har som altid været stor aktivitet på alle niveauer i 2010, og det er kun muligt, fordi en masse 
mennesker vælger at bruge en stor del af deres tid på vores dejlige sport. Der er både lønnede og 
frivillige, der gør en stor indsats, hvilket betyder at vi fortsat har et levende og spændende forbund.  
Uden Jeres indsats både på klub- region- og forbundsniveau var det ikke muligt at gennemføre det 
aktivitetsniveau der kendetegner Dansk Bueskytteforbund. 
 
Tak til Jer alle for dette store arbejde. 
 
Tiden løber jo hurtig, så i 2010 var det allerede tid for igen at få gennemgået alle buebaner i 
Danmark, så vi fortsat kan være sikre på, at alle sikkerhedsforskrifter er overholdt. Jan Jager fik 
opgaven med at administrere kontrollen, og han og den samlede dommerstand har gjort et stort og 
fint stykke arbejde, således at alle baner er godkendte og dermed klar til den kommende 
udendørssæson. 
 
Som altid gør vores dommere et godt arbejde ved vore buestævner. Det er som næsten alt andet 
arbejde i forbundet frivilligt, og vi kan i Danmark være stolte af vores dommerstand, der er både 
veluddannet og særdeles velfungerende. 
 
Vi er også flot repræsenteret i international sammenhæng med Klaus Lykkebæk og Flemming 
Skjoldborg som internationale dommere og Bjarne Strandby som kontinental dommer. 
 
Omkring dommerstanden er der dog et meget væsentligt problem, nemlig antallet af dommere. 
Gennem de seneste år er en del dommere forsvundet, mest på grund af alder. Det gør, at vi nu er 
ved at nå et kritisk antal dommere. Kommer der ikke meget snart nogle nye dommere til, kan vi stå i 
den situation, at der er stævner, der ikke kan afholdes grundet dommermangel. Vi skal derfor 
herigennem kraftig opfordre klubberne til at finde egnede kandidater, der kan blive uddannet til 
dommer. Vi er klar med afholdelse af kursus og skal understrege, at det haster, så vi fortsat kan 
afholde et stort antal stævner. 
 
Året 2010 startede noget turbulent og første bestyrelsesmøde blev afholdt allerede den 3. januar. 
Der var en række udfordringer, der skulle tages stilling til, så det vakuum, vi befandt os i efter 
samarbejdet med landstræneren var ophørt, kunne blive udfyldt hurtigst muligt. Vi fik en aftale med 
Ole Gammelgaard om at lave en udredning og fremkomme med forslag til en fremtidig trænermodel, 
der også skulle tage hensyn til den økonomiske virkelighed, vi befandt os i. 
 
Denne opgave løste Ole med stor dygtighed og fremlagde en løsningsmodel, der dels tilgodeså 
vores budgetmæssige muligheder, men som også kunne accepteres af skytterne og Team 
Danmark. 
 
Som en del af løsningen er der opretter en portal på internettet som bruges af skytter og trænere til 
kommunikation, planlægning og dokumentation. Portalen muliggør, at skytte og træner kan arbejde 



målrettet sammen også uden fysik at befinde sig sammen. Når dette suppleres med jævnlige 
træningssamlinger er det muligt at opnå en kvalificeret træning, der betyder, at skytterne kan udvikle 
sig og blive bedre skytter på et elitært plan. Vores træningsplaner og metoder er løbende afstemt 
med Team Danmark, der således fortsat fuldt ud bakker vore arbejde op – selv om det sker inden 
for en mindre økonomisk ramme. 
 
En del af løsningen var en omfordeling af opgaverne, der bl.a. var nødvendiggjort af, at vi ikke 
længere havde mulighed for en fuldtids træner. Allan Grønkjærs stilling blev udvidet til også at 
omfatte funktionen som sportschef og koordinator for ungdommen, således at der blev en fuldtids 
stilling til Allan. Træneropgaverne løses ved deltidsansættelser. Dette har været en stor fordel for 
DBSF. Dels er en række opgaver blevet fordelt på flere personer, således at ikke kun en person har 
den samlede kontakt med skytterne, og dels kan vi håbe, at Allans tilknytning til forbundet er 
cementeret i og med at Allan ikke nu har behov for at supplere indtægten med andre jobs. 
 
Med Helle Jakobsen på kontoret i Brøndby, Allan Grønkjær som sportschef, elitekoordinator, 
ungdomskoordinator og redaktør, samt Ole Gammelgaard som koordinerende landstræner, har vi 
efter min opfattelse samlet et supergodt hold blandt de aflønnede medarbejdere, og jeg skal her 
rette en stor tak til Jer alle tre for Jeres store og gode arbejde. 
 
Nu klares træningen ikke alene af Ole Gammelgård, idet en lang række mennesker hjælper til på 
forskellige niveauer. Carsten Tarnow har været en god hjælp og støtte i elitetræningen, og Martin 
Damsbo og Niels Dahl har gjort et stort arbejde med ungdomsskytterne, samtidig med at de har 
skullet passe deres egen træning, for at bevare deres positioner blandt verdens bedste skytter. 
 
Generelt er det dejligt at se den hjælpsomhed vores eliteskytter lægger for dagen, når nogen 
spørger om hjælp. Såfremt det er praktisk muligt er alle eliteskytter altid villige til at hjælpe andre og 
stille deres viden til rådighed. Det er en god og vigtig indstilling, der er med til at binde vores forbund 
sammen og gøre det til en enhed.  
 
I denne sammenhæng skal det også nævnes, at den tidligere omtalte portal til træning af 
eliteskytterne også kan anvendes i en bredere sammenhæng. Det er vor plan at udbrede 
kendskabet til portalen, så den også kan anvendes af klubskytter, der f.eks. indgår en aftale med en 
træner om at følge skytten gennem en periode. Ønsker en klub eller en enkelt skytte hjælp og kan 
finde en træner der kan og vil hjælpe (f.eks. en eliteskytte) vil portalen kunne bruges som bindeled. 
 
På Sjælland lever kraftcentret i Køge i bedste velgående. Der kommer jævnligt en del skytter for at 
træne der, både på planlagte samlinger, men også på mere ”get together” basis. Man gør i Køge et 
super arbejde både for eliteskytterne på Sjælland og for subelite og på storsamlinger. Heldigvis er 
det med stor dygtighed fra Køges side lykkedes at få bevillingen fra Køge Kommune forlænget til 
også at dække 2011, så det gode arbejde kan fortsætte. 
 
I Jylland er vi lidt mere forsigtigt ved at få forskellige samlinger op at stå igen, men der arbejdes 
løbende med at forbedre dette. Som det fremgår af breddeudvalgets beretning, har man i Jylland 
valgt en ny måde at holde storsamlinger på, idet disse kun strækker sig over en dag, hvilket er den 
løsning der i øjeblikket passer bedst i Jylland. 
 
Generelt er opgaverne omkring træning af skytter et af de emner, der optager forbundet mest i 
øjeblikket. Det er på både elite-, subelite- ungdoms- og breddeniveau. 
Et vigtigt element i dette er, at træningen foregår efter en fælles rød tråd. Vi har som denne røde 
tråd valgt den koreanske måde at træne bueskydning på. For at forfølge dette yderligere har vi købt 
rettighederne til Kim’s bog om træning og arbejder på at lave en dansk udgave. Ikke en 
oversættelse, men et materiale, der tager udgangspunkt i bogen, og som kan anvendes fremover på 
vore trænerkurser. Mange gode mennesker arbejder intens med dette, og I ønskes alle god 
arbejdslyst. Vi glæder os til at se det færdige resultat. 
 
I samme forbindelse har vi gennem det sidste år drøftet ”aldersrelateret træningskoncept” (ATK) 
med Team Danmark. Konceptet går, som navnet siger, ud på at tilpasse træningen til den alder og 



det niveau idrætsudøveren har. Der er en del generelle forhold, der skal medtages og tages hensyn 
til og derudover selvfølgelig noget specifikt for den enkelte idrætsgren.  
Efter vor opfattelse er dette projekt at yderste vigtighed, idet vi herigennem får mulighed for at 
beskrive et træningskoncept omfattende perioden fra et barn starter hos en klub og helt frem til et 
elitært niveau. 
 
Vi har indgået aftale med Team Danmark om et projekt, der er opdelt i to faser, nemlig en 
beskrivelsesfase og en implementeringsfase.  
 
I beskrivelsesfasen beskrives dels, hvordan træningen generelt og specifikt tilpasses alderen, 
herunder også hvorledes den buespecifikke træning skal foregå. Det bliver således et materiale, der 
vil komme alle klubber til gode og som kan anvendes på alle niveauer. Materialet vil også indgå som 
en naturlig del af træner uddannelsen. 
 
I implementeringsfasen skal materialet afprøves i klubberne, og der vil blive afsat økonomiske 
midler til at implementere det i klubberne, herunder (efter-) uddannelse af klubtrænere. 
Alt i alt et yderst spændende projekt, der kommer til at løbe over de næste par år. 
 
En ekstra fordel for DBSF ved at komme med nu, er at vi tror, at ATK bliver en vigtig bestanddel af 
det nye støttekoncept fra Team Danmark, der skal iværksættes efter OL 2012 og frem til 2016. 
 
For at sammenfatte ovenstående er det vort håb, at DBSF’s tilbud som er til alle skytter og klubber 
stille og roligt bliver udbredt, og at klubberne vil tage godt i mod disse initiativer, så de ikke opfattes 
som værende kun for eliten. 
 
Det fremgår af breddeudvalgets beretning, at der også på andre områder i bredden har været en 
lang række aktiviteter. Det er vores håb, at de mange mennesker, der står bag disse aktiviteter, 
fortsat vil være aktive og kreative så aktivitetsniveauet kan opretholdes. 
 
På det nordiske plan fortsætter det gode samarbejde på bedste vis. En gang årligt mødes de 
nordiske lande i NBU og udveksler dels erfaringer fra året, der gik, samt planlægger nye tiltag for det 
kommende år. Der afholdes fortsat NUM for ungdom, og der har i 2010 endvidere været afholdt 
dommermøde med deltagelse af Danmark, Færøerne, Norge og Sverige, og der har været også 
afholdt en træningssamling for ungdom (ikke landsholdsskytter), hvor skytterne fik mulighed for at 
træne og bo sammen på tværs af landene.  
 
På NBU gennemgår vi også emner, der er sat på dagsordenen på det pågældende års EMAU eller 
FITA møde. Formålet er at høre de forskellige landes holdninger, og hvis muligt at danne en fælles 
mening, således at vi står stærkere under møderne. Vi støtter som hovedregel også nordiske 
kandidater til poster i EMAU og FITA. 
 
Det er på NBU vedtaget, at de nordiske mesterskaber for ungdom kun afholdes for skiveskydning, 
da antallet af tilmeldinger var for lille, i de år mesterskabet blev afholdt som feltskydning. I 2011 er 
det Danmark, der er vært og i Nordsjælland er en række klubber gået sammen om at løfte opgaven. 
Det er glædeligt at se dette samarbejde på tværs af klubberne, og vi kan kun opfordre til, at mange 
danske ungdomsskytter stiller op og forsvarer de danske farver. Vi er overbevist om at stævnet 
bliver særdeles velarrangeret, og at det vil blive en oplevelse at deltage. 
 
Også på europæisk plan bød 2010 på et stævne til Danmark, idet Nykøbing Falster havde indsendt 
ansøgning på afholdelse af EM for ungdom i skiveskydning i 2012. Det var en meget overbevisende 
og veldokumenteret ansøgning, der var indsendt og i EMAU’s bestyrelse var der ikke tvivl om at 
tildele Nykøbing Falster dette store stævne. 
Da Nykøbing tidligere har arrangeret Nordisk og Helsinge/Nordkysten/Hillerød gør det i 2011 har vi 
samlet nogle værdifulde erfaringer frem til EM i 2012 og efter dette stævne er vi nok et af de lande i 
Europa, der har størst erfaring med internationale ungdomsstævner. 
 
Også vore nationale stævner – det være sig både klubstævner som DM’er – foregår på et højt plan 
rent arrangørmæssigt. Forbundets materiale til resultatformidling m.v. bliver efterhånden brugt flittigt, 



og de erfarne brugere er meget villige til at lære fra sig så flere og flere kan bruge materiellet. Der 
har været afholdt stævnekurser, og der skal lyde en stor tak til de folk, der stiller sig til rådighed til at 
hjælpe med stævner også uden for deres egen klub. Jo højere kvalitet stævnerne har, jo større 
bliver medlemmernes lyst til at deltage.  
 
På det seneste nordiske møde blev det drøftet hvorledes medlemstallene udvikler sig i landene. Her 
er der desværre det ens billede, at bueskydning i alle tre lande mister medlemmer. 
 
Som det fremgår at vores medlemsstatistik er vi gået næsten 10% tilbage, hvilket er ganske 
alvorligt. DIF anvender en ny optællingsmetode, der får det til at se ud som om vi er gået frem, men 
realitet er, at vi, opgjort som tidligere år, ser en tilbagegang. 
Bestyrelsen finder, at der skal tages fat om dette problem og har iværksat et arbejde med en ny 
vision for DBSF, hvor arbejdet med klubbernes evne til at tiltrække og fastholde medlemmer vil være 
en central del. Klubberne vil selvfølgelig blive inddraget i dette arbejde og vil få rig mulighed for at 
bidrage med meninger og holdninger, således at vi kan udforme en politik for de kommende år, vi 
alle har et ejerforhold til.  Herunder skal defineres nogle tiltag, der kan hjælpe klubberne, ligesom de 
værktøjer, vi allerede har, eller som er under udvikling, skal inddrages. Jeg håber på stor opbakning 
til dette projekt fra klubberne. 
 
Forbundets økonomiske udvikling i 2010 må betragtes som tilfredsstillende set ud fra et talmæssigt 
synspunkt. Således er resultatet blevet et overskud på t.kr. 154 mod et forventet underskud på t.kr. 
161, dvs. en forbedring på t.kr 315. Det er både godt og skidt, når budgettet således ikke opfyldes. 
Det er udtryk for stor bevidsthed i forbruget af midler, og det er selvfølgelig godt, men det er også 
udtryk for, at nogle aktiviteter, der har været planlagt, ikke gennemført, hvilket ikke er så godt. 
Regnskabet gennemgås nærmere på forbundsmødet og en uddybning af tallene vil komme der. 
 
Når vi i bestyrelsen planlægger næste års budget sker det på grundlag af de meldinger, vi får fra 
udvalgenes aktivitetsplaner, og de budgetudkast udvalgene laver. Dette sammenholdes med vores 
indtægter, samt med den reservekapital vi har. Når 2010 således giver et overskud mod et forventet 
underskud giver det mulighed for yderligere aktiviteter i 2011, hvilket vi har indregnet i budgettet 
som for 2011 viser et forventet resultat på t.kr. – 318 mod det oprindelige budget for 2011 på t.kr.   -
100. Der er således sket en udvidelse af aktiviteterne på t.kr 218 fra det oprindelige budget. 
 
Efter 2011 vil vor egenkapital udgøre t.kr. 834, hvilket er tilstrækkeligt til at vi også i 2012 tør 
budgettere med et underskud. Herefter vil egenkapitalen udgøre t.kr 691, hvilket er tæt ved den 
grænse vi kan forsvare at gå ned på, hvis vi skal kunne modstå uforudsigelige hændelser i 
fremtiden. Det er således bestyrelsens opfattelse, at forbundet stedse skal have en kapital, der 
sikrer, at vi hele tiden kan betale enhver sit, og at de ansatte løbende kan føle tryghed for, at deres 
løn vil blive udbetalt. 
 
Med disse ord om vores økonomi vil jeg afslutte bestyrelsens skriftlige beretning for 2010 og ønske 
alle et godt forbundsmøde, hvor det er vores håb at rigtig mange vil møde om og være med til at 
drøfte Dansk Bueskytteforbunds nuværende status og fremtid. 
 
Til fremtiden hører også det faktum, at DBSF i slutningen af 2010 fik tildelt VM i skiveskydning i 
2015. Det bliver det største stævne, der nogensinde er arrangeret i dansk bueskydning, og vi får rig 
mulighed for at gøre opmærksom på vores dejlige sport, så det er vort håb at rigtig mange vil gå ind 
i arbejdet med at tilrettelægge stævnet og udnytte de muligheder, det giver for vores sport. Stævnet 
afholdes i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Sports Event Danmark. Der er længe til 
2015, men skal forbundet og klubberne have fuldt udbytte af denne enestående mulighed, skal 
arbejdet startes meget snart. 
 
Oplægget til stævnet vil nærmere blive gennemgået på forbundsmødet. 
 
Vel mødt og husk: ”Det skal være sjovt at skyde med bue”. 
 
Marts 2011 
Bestyrelsen
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Breddeudvalgets beretning for 2010 
 
2010 blev for breddeudvalget lidt præget af omvæltninger på ungdomssiden. Storsamlingerne er for 
unge godt på vej i sporten, og disse havde ligget stille i Jylland og på Fyn efter ungdomstræner 
stillingen måtte nedlægges pga. besparelser. For at få gang i de vigtige storsamlinger igen, har 
breddeudvalget været med i planlægningen af dem og har foreslået skytter til dem ud fra deltagelse 
i sommerens skiveskydningsstævner. 
 
De er heldigvis kommet godt i gang igen med en storsamling i Århus og Silkeborg. Formen er 
ændret noget, idet de nu kun er om lørdagen, idet de tidligere samlinger fra fredag aften til søndag 
eftermiddag var for lang tid for mange skytter. Det giver nu også bedre mulighed for trænere og 
forældre at følge deres skytter hele dagen. 
 
På Sjælland er det Kraftcenteret i Køge, der står for storsamlinger på Sjælland. Disse kører fint, og 
breddeudvalget har ikke nogen aktiviteter der.  
 
Der har været gang i planlægning og afholdelse af træner kurserne. Der blev afholdt et trin 1 kursus 
i Århus med en ny underviser, og så er der holdt 3 trin 1 kurser på Sjælland og Bornholm i starten af 
2011 samt et i Fredericia til marts 2011. Vi har været så heldige at Søren Ipsen fra Kraftcenter Køge 
på opfordring er gået i gang med at opdatere eller rettere supplere trin 1 materialet med en power 
point præsentation. Præsentationen består af indsamlet materiale i form af fotos og videoklip fra 
tidligere landstræner og andre personer samt illustrationer fra Kims bog, der samlet giver en rigtig 
god illustration af, hvordan man træner efter de såkaldte ”Basic skills”. 
 
Der har ikke været efterspørgsel efter trin 2 kurser i 2010, men de bliver udbudt i 2011, da der må 
være mange med trin 1, som nu ønsker mere træner uddannelse. Dette materiale er dog ikke 
opdateret endnu, men håber vi kan få gang i en opdatering af materialet snart. 
 
Der har i 2010 været en del gang i forespørgsler med og uden tilskud. 
 

• Sommerlejr i Hillerød som god forberedelse til NUM2010 (kun delvis en breddeaktivitet) 

• NUM 2011 i Sandefjord i Norge hvor 63 danske ungdoms skytter deltog. Tilskud var til 
deltager afgift. Sammensætning af hold ud over landshold og hold der selv var sammensat 
af skytter. 

• Tur til Holland hvor breddeudvalget har givet tilskud. Meget stort udbytte socialt, 
finaleskydningsmæssigt og højt konkurrence niveau. Alle kan deltage, og det er derfor en 
bredde aktivitet. 

• Tilskud til to finalestævner på Sjælland 

• Tilskud til weekendlejr ved Kongsgaard 

• Tilskud til workshop om release typer ved Lavia Odense  

• Har Ikke givet tilskud til workshop om skydebriller pga. kommercielle interesser  



• Tilskud til kursus i stævneafholdelse i Tastrup og Århus – begge i 2011. 

• Har igangsat opdatering af brochurer til uddeling til nye skytter rundt omkring i klubberne, der 
er dog desværre ikke sket ret meget på det punkt.  

• Er i gang med PR materiale til publikum udenfor bueskydning. Planen var at lade det følge 
med håndterminaler og tidstagning system, så arrangørerne kunne stille det op aht. publikum 
udenfor sporten. Det er måske ikke relevant mere efter der er lavet 2 roll-ups. 

• Lidt support til Niels Dalls projekt med at måle forskelle på skytter på forskellige niveauer. 

• Diverse forespørgsler til breddeudvalget vedr. arrangementer, evt. start af nye klubber, 
klubbesøg og diverse korrektur læsning af ting til forbundet. 

 
Med venlig hilsen 
Formand for breddeudvalget 
 
 
Hans Lassen 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Eliteudvalgets beretning 2010 

 
 
Året 2010 startede lidt turbulent. Landstræneren var stoppet, og vi stod i lidt af et vadested med, 
hvad vi nu skulle gøre. 
 
Bestyrelsen havde til opgave at finde nye løsninger. Der blev således lavet en aftale med Ole 
Gammelgaard om at lave en handlingsplan. Handlingsplanen betød dels, at Ole blev tilknyttet 
recurve eliten, og dels, at Allan skulle varetage nogle flere opgaver, nu med titel af Sportschef.  
Der blev derudover lavet en række aftaler med trænere, hvor Carsten Tarnow foruden Ole ligeledes 
blev tilknyttet recurve eliten. 
På ungdomsfronten blev der lavet aftaler med Martin Damsbo og Niels Dall. 
 
Det er eliteudvalgets indtryk, at disse aftaler har givet ro på trænerområdet. 
 
Året 2010 har således på det stævnemæssige givet en tilfredsstillende høst af medaljer og andre 
gode placeringer. Jeg vil nedenfor kort beskrive nogle af stævneaktiviteterne i kortere form. De er 
allerede blevet beskrevet i de rejsebreve, der blev sendt hjem fra holdlederne under stævnerne. 
Disse rejsebreve kan ses på hjemmesiden. 
 
EM indendørs i Porec i Croatien: 
Vi stillede med et meget stort hold til EM i Kroatien. Det blev ligeledes til 3 sæt medaljer. Herre 
Junior compound holdet med Claus Frantzen, Mads Knudsen og Mads Krogshede vandt sølv. Herre 
Compound holdet med Martin Damsbo, Nicklas Friese og Patrick Laursen vandt bronze, og Sarah 
Sønnichsen vandt ligeledes bronze i dame junior compound, selv om hun kun var kadet.  
 
World Cups: 
Vi havde deltagelse af skytter i alle 4 World Cups i 2010.  
I den 1. World Cup i Porec deltog et herre compoundhold med Mads Krogshede, Martin Damsbo og 
Patrick Laursen samt Camilla Søemod. Her klarede compoundholdet sig rigtigt flot og tabte med den 
yderste margen efter shoot off til USA i finalen. Camilla og Martin vandt ligeledes sølv i mix. 
 
I den 2. World Cup i Antalya deltog ligeledes et herre compoundhold med Mads Krogshede, Martin 
Damsbo og Torben Johannessen samt Camilla Søemod. Herre holdet i compound blev her slået i 
kvartfinalen på shoot off til de senere vindere fra Sydafrika. Individuelt fik Martin sit helt store 
gennembrud, da han gik helt til tops og vandt World Cuppen. Stævnet var det første, hvor finalen 
blev skudt efter det nye system med ”hit and miss”. Camilla og Martin fik ligeledes denne gang sølv i 
mix. 
 
I den 3. World Cup i Ogden, USA deltog Martin Damsbo, Torben Johannessen og Camilla Søemod. 
Individuelt blev det ikke til de store placeringer. Torben og Martin blev slået ud i 1/8-finalerne, mens 
Camilla nåede ¼ finalerne. Camilla og Martin fik endnu engang medalje i mix. Denne gang bronze. 
 
I den 4. World Cup i Shanghai var der deltagelse af både compound og recurve. På compoundsiden 
deltog Camilla Søemod og Martin Damsbo. På recurvesiden deltog hos damerne: Carina 
Christiansen, Maja Jager, Louise Laursen og Anne Marie Laursen og hos herrerne: Bjarne Laursen, 
Niels Dall, Johan Weiss og Martin Laursen.  
 



Individuelt recurve klarede Carina sig bedst med en 17. plads, mens de øvrige blev placeret fra 33 
og efterfølgende. I compound blev både Camilla og Martin nr. 9. Martin havde samlet point nok 
sammen og skulle deltage i den afsluttende World Cup finale i Edinburgh i september. Camilla og 
Martin tabte her i første runde af mix, og da Mexico vandt denne World Cup, fik de lige akkurat point 
nok til, at de skulle deltage i mix-finalen foran Camilla og Martin. 
 
World Cup finale i Edinburgh: 
Martin havde med sine flotte World Cup placeringer opnået deltagelse til World Cup finalen, der 
denne gang skulle afholdes i Edinburgh. Det blev som altid en tæt dyst, hvor Martin desværre trak 
det korte strå, idet han efter shoot off tabte til Pagni fra Italien med 6-5. Pagni vandt efterfølgende 
World Cuppen. 
 
EM i Rovereto, Italien: 
EM blev i 2010 afholdt i Rovereto i Italien. Her deltog recurveholdet for piger med Carina 
Christiansen, Maja Jager og Louise Laursen samt Niels Dall for herrerne. Hos compoundskytterne 
deltog Camilla Søemod og herreholdet Torben Johannessen, Patrick Laursen og Martin Damsbo. 
 
Det blev til en enkelt medalje, idet Camilla og Martin vandt sølv efter en spændende kamp mod 
Sverige, der desværre fik et point mere i finalen.  
 
Camilla opnåede individuelt en 5. plads, Martin en 7. plads, Carina en 9. plads og Patrick en 9. 
plads. Pige recurveholdet blev nr. 6, og herre compoundholdet blev nr. 5. Mix recurveholdet blev nr. 
9. 
 
Camillas og Martins flotte mixresultater i 2010 betød således en placering som nr. 1 på 
verdensranglisten for compound mix hold. 
 
EM i 3D på Sardinien: 
Året sluttede med EM i 3D på Sardinien i Italien. Her var der deltagelse af 3 compoundskytter, 3 
langbueskytter og en instinktiv skytte. Det blev desværre ikke til nogen medaljer, og kun Tom Rask 
nåede i langbue videre til finalerunden, hvor han endte på en fornem 4. plads. 
 
Ungdom: 
Ungdomsprojektet fortsatte ligeledes med uformindsket styrke i 2010 og vores unge skytter – 
grundlaget for fremtiden – oplevede også i 2010 flotte resultater.  
 
Junior Cup i Italien: 
I årets løb har compound- og recurveskytterne på ungdomsfronten deltaget i 1. Junior Cup i Italien 
samt til EM i Tyskland. 
 
Det blev til en række fornemme placeringer og også til en række medaljer. 
 
Nicklas Friese, Stephan Hansen og Simon Mikkelsen vandt guld for hold i herre kadet compound. 
Stephan og Ida Frandsen vandt ligeledes guld i kadet mix compound. Claus Frantzen vandt guld i 
herre junior compound, mens Michalina Sigil ligeledes vandt guld i dame junior compound. Stephan 
vandt individuelt sølv i herre kadet compound. 
 
Ved siden af Junior Cuppen blev der skudt om enkelte pladser til ungdoms OL, der skulle afholdes i 
Singapore senere på året. Her opnåede Nynne Holdt Caspersen en plads, idet hun vandt sølv i 
udtagelsen til ungdoms OL. Danmark opnåede senere på året en ekstra plads til drengene, idet vi 
fra udtagelsesskydningerne til VM i USA i 2009 var på en stand by plads, som efterfølgende blev 
udløst. Benjamin Ibsen fik tildelt denne plads. Nynne og Benjamin havde i september en god tur til 
Singapore, dog uden medaljer. 
 



EM i Tyskland 
Her stillede vi med et meget stort hold bestående af: 
 
Recurve herre junior:   Martin Laursen, Benjamin Ibsen, Bjarne Laursen 
Recurve herre kadet:   Laust Andersen, Mathias Galberg, Nikolaj Wulff 
Recurve dame junior:   Maja Jager, Carina Christiansen,  
Recurve dame kadet:   Nynne Holdt Caspersen, Anne Marie Laursen, Sussie Frantzen 
Compound herre junior:  Mads J. Krogshede, Claus Frantzen, Mads Knudsen 
Compound herre kadet:  Nicklas Friese, Stephan Hansen, Simon Mikkelsen 
Compound dame junior:  Michalina Sigil 
Compound dame kadet:  Ida Frandsen, Sarah Sönnichsen 
 
Det blev ligeledes også her til flotte placeringer og flere medaljer. 
 
Kadet compound holdet med Stephan, Simon og Nicklas vandt således guld og levede med endnu 
en verdensrekord op til deres favoritværdighed. Herre junior compoundholdet med Mads, Mads og 
Claus vandt en sølvmedalje. Individuelt vandt Ida en flot sølvmedalje i dame kadet compound.  
 
I den samlede Junior Cup, hvor de 2 resultater slås sammen, blev Stephan samlet vinder foran 
Simon og Nicklas. 
 
Ungdomsskytterne har i årets løb haft stor hjælp af henholdsvis Martin Damsbo og Niels Dall. 
Derudover har der været stor hjælp fra de trænere, der har fungeret i kraftcentrene i henholdsvis 
Køge og Ålborg. 
 
Fremtiden: 
Det var en dejlig dag, da vi i november fik besked på, at vi havde fået VM i 2015. Det er noget vi i 
dansk bueskydning virkelig kan se frem til og have et mål at stile mod. Som trin på vejen dertil, har 
vi i 2011 Nordisk ungdomsmesterskab i Helsinge, samt EM for ungdom i 2012 i Nykøbing Falster.  
 
Elitecentret har i de forgangne år haft en turbulent medfart. Det er nu ved at finde sit faste leje i 
Ålborg, som har nogle af de bedste forhold i Europa indendørs. 
 
Selv om vi for ca. 1 år siden fik en meget stor besparelse fra Team Danmark, er det lykkedes at lave 
en fornuftig aftale med Team Danmark, som stadig ser Dansk Bueskytteforbund som en værdig 
tilskudsmodtager. Det er lykkedes at sammensætte et fornuftigt program for satsningen frem mod 
OL i 2012. Der bliver således sat fulde sejl på specielt VM, som foregår i Torino til juli, hvor de fleste 
OL-billetter bliver uddelt. 
 
Det er heldigvis i år lykkedes at få Allan på fuld tid, så organisationen omkring hele elitearbejdet 
fremover er i gode hænder. 
 
Som Eliteudvalgsformand vil jeg gerne sige tak for et spændende og udfordrende år 2010, som har 
budt på flere glæder end bekymringer. Ligeledes tak til de mange, som kommer med konstruktiv 
kritik, ros og gode input til det fortsatte arbejde. Det skal være sjovt at skyde med bue, siger vi 
gerne, og det er det heldigvis også langt det meste af tiden. 
 
Jeg ser frem til de kommende års spændende udfordringer. 
 
På Eliteudvalgets vegne 
 
 
Klaus Lykkebæk 
Eliteudvalgsformand 



 
 
 
 

 
 

Lovudvalgets beretning for 2010 
 
 
I forbindelse med FITA kongressen i Istanbul er der igen kommet en stor del ændringer til FITA’s 
lovkompleks. Den endelige version af FITA’s lovkompleks for 2011 har været tilgængelig fra medio 
december 2010, og lovudvalget arbejder med at omsætte disse ændringer til det danske 
lovkompleks. 
 
Af væsentlige ændringer kan nævnes: 
 
Compound skyder kun 50m/Compound match runder på et nyt 6 rings (80cm) ansigt 
Set systemet bortfalder for compound 
Det tidligere annoncerede hit/miss ansigt bortfalder 
Alle shootoff er nu en pil tættest til centrum. 
+ en del øvrige småændringer 
 
Så snart vi har det hele på plads, så orienterer vi om det i Buebladet. 
 
Lovudvalget har ligeledes besvaret spørgsmål omkring tolkning af love og lovligheden af div. udstyr. 
 
Lovudvalget vil ligesom 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. 
 
 
 
Lovudvalget april 2011 
 
Flemming Skjoldborg 
Bjarne Strandby 
Gunni S. Frederiksen 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 

Dommerudvalgets beretning for 2010 
 
 
2010 har været et stille år. Der har været en mindre afgang af dommere, så det i 2011 vil være 
nødvendigt med en dommeruddannelse da der på Sjælland vil være 12 dommere og Jylland – Fyn 
har 15 dommere tilbage at gøre godt med. 
 
Der har i 2010 været en stigning af stævner på Sjælland, mens der i Jylland og Fyn har været færre 
stævner. 
 
Vi håber, at der i 2011 vil være en mere jævn fordeling af stævner. 
 
Der vil i efteråret blive indbudt til deltagelse i Dommeruddannelse, så dommerstanden kan blive flere 
til at klare de kommende opgaver som klubberne kan stille os . 
 
Den siddende Dommerformand har valgt at stoppe og i stedet Indstilles Jane Sigil til posten. 
 
 
På dommerudvalgets vegne 
 
 
Otto Zebitz 
Dommerformand 
 
 









































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastsættelse af kontingent til Forbundet for 2011 
 
 

Budgetteret forslag 
Unge 300,- 

Voksne 400,- 
 

(Uændret i forhold til 2010) 
 
 



DBSF 22.02.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Hovedoversigt Vedtaget FBM Resultat 11.04.10 21.11.10

Ansvarlig Konton Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

SJ Tilskud fra DIF 1.490 1.537 1.490 1.535 1.558
KL Team DK tilskud 829 829 600 823 825
SJ Øvrige indtægter 30 18 35 25 25
SJ Forbundskontingent 764 741 775 731 818
SJ Turneringer 17 15 17 17 17
SJ Bueskydning 288 294 282 282 282
SJ Renter og gebyrer 35 6 35 10 10
SJ Overført hensat ungdom 40

INDTÆGTER 3.453 3.440 3.234 3.423 3.575

SJ A Husleje 49 47 51 51 53
SJ A Kontor 101 138 108 119 119

SJ-EH-FS A Møder+A&O+Lov 95 67 76 120 110
SJ A Repræsentation 6 8 6 9 9
SJ A Løn sekretariat 385 381 399 399 414
SJ D Blad 284 256 284 267 267
OZ B Dommerudgifter 227 135 162 222 212
HL B Breddeudvalg 12 2 12 12 12
HL B Stævneudg. iøvrigt 178 121 178 165 197

LG-JJ-BS B Regionsudgifter 31 25 31 31 31
HL B Tilskudsordninger 64 49 64 73 70
HL B Breddeaktiviteter 72 38 87 127 87
HL B Kursus 20 5 20 20 20
KL E Eliteudvalg 7 6 7 7 7
KL E Uniform 10 6 25 25 25
KL E Storsamlinger 83 16 83 83 83
KL E Kraftcentre/Elitecenter 50 36 50 50 50
KL E EC trænere 300 250 285 187 166
KL E EC R+C inkl. Konkurrencer 1.064 1.172 835 1.197 1.220
KL E Compound projekt 227 237 227 269 234
KL E Recurve projekt 310 267 305 269 293
KL E Lang og barbue projekt 39 24 39 39 39

UDGIFTER 3.614 3.286 3.334 3.741 3.718

Resultat f. afskriv -161 154 -100 -318 -143

SJ 70010 Afskrivninger 0

99995 Resultat -161 154 -100 -318 -143
Primo Egenkap.

998 Egenkapital 837 1.152 1.052 834 691

Minus  Team DK
KR % KR %

Baseret på A administration i alt 641 19,51 641 26,09
2.010 D Blad 256 7,79 256 10,42

Regnskab E Elite i alt 2.014 61,29 1.185 48,23
B Bredde i alt 375 11,41 375 15,26

3.286 100,00 2.457 100,00

Minus  Team DK
KR % KR %

Baseret på A administration i alt 698 18,66 698 23,92
2.011 D Blad 267 7,14 267 9,15

Budget E Elite i alt 2.126 56,83 1.303 44,65
B Bredde i alt 650 17,38 650 22,28

3.741 100,00 2.918 100,00



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Team DK side 1 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

11010 Løn (sportschef+trænere) 145 145 218
11011 Omkost. (sportschef+trænere) 46 46 49
11012 Træner/leder uddannelse 11 11
11015 Direkte støtte til elitesportsfolk 58 58 40
11020 Konkurrencer, træningslejre, sparring 267 267 387
11030 Tilskud træningsomkostninger 11 11
11035 Elitecenter drift 20 20 30
11040 Direkte støtte til idrætsmedicinsk 13 13 61
11065 Udstyr 29 29 29
11070 Projekter Holdsatsning 140 140
11071 Andre specifikke områder - transport 9 9 9
11085 Tilskud træningsportal 80 80
11075 Uanvendt tilskud

600 825

11499 Team DK i alt 829 829 600 823 825



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Tilskud Dif side 2 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

10050 Tilskud DIF 1490 1489 1489 1530 1553
10070 Ekstra ordinært Tilskud 4 1

Ekstra ordinært Tilskud 44

10100 Kongrestilskud 5 5

10499 Tilskud DIF i alt 1490 1537 1490 1535 1558



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Øvrige indtægte side 3 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

13030 Skydemærker 15 8 20 15 15

18130 Øvrige indt. 5 6 5 5 5
19070 Refusion 10 4 10 5 5
11601 sponsorater

Øvrige indt. I alt 30 18 35 25 25



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 4 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Forbundskontingent Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

11606 Forbundskontingent 764 741 775 731 818

2010
840x300
1280x400

2011
672x300
1325x400

2012
680x325
1325x450

Forbundskontingent i alt 764 741 775 731 818



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Turneringer side 5 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

14010 Vinterskydning 15 13 15 15 15
14020 Sommerskydning 2 2 2 2 2

Turneringer 17 15 17 17 17



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Bueskydning side 6 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

15010 Abonnement 190 186 190 190 190
15015 Annoncer 50 57 50 50 50
15020 Biblioteksstyrelsen 48 51 42 42 42

Kontor ialt 288 294 282 282 282



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 7 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Renter og Gebyrer Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

19010 Rente div. Bankkonti 35 6 35 10 10
19060 Kursavance/- tab

19135 Gebyr bank og giro

19990 Renter og Gebyrer 35 6 35 10 10



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Husleje side 8 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

20010 Husleje sekretariat 49 47 51 51 53

Husleje ialt 49 47 51 51 53



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Kontor side 9 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

21011 Porto og fragt 18 22 18 18 18
21012 Kontorartikler 4 2 4 4 4
21040 Fotokopiering 5 2 5 5 5
21045 Internet 23 60 23 25 25
21046 Hjemmeside 10 14 10 15 15
21050 EDB hjælp 3 1 3 3 3
21054 Telefon/fax 4 3 4 4 4
21055 IT Brugerbetaling 3 3 3 3 3
21060 Vedl. kontormask 1 0 1 1 1
21070 Inventar 2 0 5 5 5
21080 Kollektiv forsikring 9 6 9 9 9
21090 Diverse kontorudg 2 5 2 2 2
21100 Blade/klubhåndbog 1 1 5 3 3
21105 Lovkompleks/labels 5 4 7 5 5
21110 Indbo og materielforsikr. 6 11 6 12 12
21200 Kontorhold eksternt 4 4 2 4 4
21300 Intern revision 1 0 1 1 1

Kontor ialt 101 138 108 119 119



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Møder side 10 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

22010 Forbundsmøde, div. 7 11 7 11 11
22016 Forbundsm. Kørsel 5 5 5
22017 Forbundsm. Fortæring 16 17 30 30 20
22050 Forbundsm. tilmeld -9 -12 -9 -9 -9

22110 Best.møder, diverse (klubbesøg) 25 0 5 5
22126 Best.møde, kørsel 20 26 20 25 25
22127 Best.møde, fortæring 10 4 10 10 10

22236 Andre møder, kørsel 6 6 6 6 6
22237 Andre møder, fortæring 2 0 2 2 2
22238 Andre møder ophold 3

22245 Nordiske møder 5 5 5 5
22250 Møder FITA / EMAU 5 5 5 5
22251 Møder VM 2015 25 25

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

Lovudvalget
22564 Lov, telefon 1 0 1
22566 Lov, kørsel 1 0 3
22567 Lov, fortæring 1 0 2
22568 Lov, Ophold
22571 Lov. Porto 1 0 2
22572 Lov, kontorartikler 1 0 2

95 67 76 120 110



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Repræsentation side 11 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

24010 Kontingenter 3 3 3
24020 Møde- rejseudgifter 2 1 2 2 2
24040 Gaver/blomster 4 1 4 4 4
24050 Markedsføring 3

6 8 6 9 9



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Løn sekretariat side 12 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

25015 Funktionær, HJ 348 348 360 360 372
25015 Pension HJ 18 18 20 20 22
25020 Feriepenge HJ 4 4 4 4 4
25025 Hensatte Feriepenge HJ 2 3 2 2 3
25030 ATP - HJ 4 2 4 4 4

  
25040 ATP - Barsel 4 2 4 4 4
25050 AER - Samlet 5 4 5 5 5

385 381 399 399 414



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Blad side 13 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

Levering
26030 Toptryk 9237,68 x10 93 96 93 93 93
26031 Grafiker 4500 x 10 45 45 45 45 45
26032 Løn Redaktør 55 46 55 55 55
26033 Diverse 26 0 26 10 10
26070 Tab debitorer 1 1
26040 Distribution 64 69 64 64 64

284 256 284 267 267



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Dommerudgifter side 14 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

30014 Dommer, telefon 3 2 3 3 3
30016 Dommer, kørsel 2 0 2 0 0
30017 Dommer, fort/oph 2 0 2 0 0
30020 Div omk dommerudvalg
30021 Dommer, porto/kontor 1 1 1 1 1

30116 Kørsel dommere DM 30 35 25 30 30
30117 Diæter dommere DM 10 8 5 10 10
30118 Ophold fort.Dom.DM 10 7 8 8 8
30155 Dommerbeklædning 15 2 15 15 15

30216 Int. Dommeropgaver 16 13 16 16 16

30306 Dommerkørsel Jylland 18 12 15 18 18
30307 Dommerdiæter Jylland 7 4 5 7 7
30308 Ophold og omkost. Jylland 4 0 4 0 0
30316 Dommerkørsel Fyn 7 8 7 7 7
30317 Dommerdiæter Fyn 2 2 2 2 2
30326 Dommerkørsel Sjælland 22 26 18 25 18
30327 Dommerdiæter Sjælland 9 10 7 10 7
30328 Ophold og omkost. Sjælland 1

30400 Dommerfordelingsmøder 2 3 2 3 3
30410 Dommer efter udd.
30416 Dommer årskursus 25 1 25 25 25

30417 D uddannelse fortæring 30 0 10 10
30418 D uddannelse ophold 10 10
30419 D uddannelse transport 10 10
30420 Instruktør dommer udd. 12 0 12 12
30430 D uddannelse matariel

227 135 162 222 212



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Breddeudvalg side 15 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

31014 Bredde, telefon 2 0 2 2 2
31016 Bredde, kørsel 7 2 7 7 7
31017 Bredde, fortæring 2 0 2 2 2
31121 Bredde, porto og kontorartikler 1 0 1 1 1

12 2 12 12 12



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 16 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Stævneudgifter iøvrigt Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

32005 DM-tilskud 70 34 70 70 70
32010 Officials/teknisk del. DM 8 5 8 8 8
32015 Øvrige stævneudg. - fragt etc. 9 15 9 9 9
32020 Afholdelse NUM - Tilskud 15
32030 Deltagelse NUM - Tilskud 35 19 35 20 35
32040 Afholdelse EM 2012 Nykøbing F 15
32130 FITA Stævneafgifter 3 3 3 3 3
32140 FITA Kontingent 5 5 5 5 5
32141 FITA div. udgifter - doping
32145 Besigtigelse af bue baner 10 10 10 1 12
32150 Præmier vinter  sommer 10 5 10 6 6
32200 Pins gavekort 2 2 2 2 2
32201 Indkøb af pins 1 1 1 1
32400 Medaljer DM 15 13 15 15 15
32410 Skydemærker 10 10 10 10 16

178 121 178 165 197



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Regionsudgifter side 17 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

Sjælland

33100 Kørsel
33101 fortæring
33102 porto
33103 RM tilskud 4 5 4 4 4
33104 RM medaljer 9 10 9 9 9
33105 diverse udgifter 2 0 2 2 2

Fyn

33200 Kørsel
33201 fortæring
33202 porto
33203 RM tilskud 4 3 4 4 4
33204 RM medaljer 2 3 2 2 2
33205 diverse udgifter 2 0 2 2 2

Jylland

33300 Kørsel
33301 fortæring
33302 porto
33303 RM tilskud 4 2 4 4 4
33304 RM medaljer 2 2 2 2 2
33305 diverse udgifter 2 0 2 2 2

31 25 31 31 31



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 18 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Tilskudsordninger Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

35001 Leje Øst feltbane 14 14 14 14 14
35002 Drift Øst feltbane 12 0 12 12 12

35005 Leje Vest feltbane 8 8 8 14 14
35006 Drift Vest feltbane 10 7 10 13 10

35015 Fremme af felt / 3D dyr

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

36020 Lokale bredde aktiviteter 5 5 5 5 5

64 49 64 73 70



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Breddeaktiviteter side 19 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

Træneruddannelse
Trin 1 20 deltagere

37090 Undervisningsmateriale 5 3 5 10 5
37090 Forsendelse
37090 Materieludg. øv.fors.
37093 Stuediekredsvejl. honorar 9 3 9 21 9
37094 Kørsel 3 0 3 6 3

Træneruddannelse
Trin 2 50 deltagere

37091 Undervisningsmateriale 3 0 3 3 3
37091 Træneremblemer
37091 Trykning
37091 Forsendelse
37092 Studiekredsvejl.honorar 9 3 9 9 9
37095 Kørsel 3 1 3 3 3

Træneruddannelse
Trin 3 

37096 Fortæring 5 5
37098 DIF kurser 12 12
37099 Undervisningsmateriale
37100 Studiekredsvejl.honorar 3 3
37105 Kørsel

Øvrige aktiviteter
37014 Driftomk resultatsformidl. 15 6 10 10 10
37015 Resultatformidlingspro.
37016 Scoringssystem 40
37017 Opvarmnings - CD/DVD
37018 Åbenthus "buens dag"
37019 PR materiale 5 0 5 5 5
37020 Klubsamarbejdesprojekt 10 17 10 10 10
37030 Træneremblemer
37097 Træneropfølgningsmøde 10 5 10 10 10

72 38 87 127 87



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Kursus side 20 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

38010 Klubbestyrelseskursus
(dif kursus)

38005 Diverse kurser/konf. Bredde 30 2 30 30 30
38011 Feltkurser 10 3 10 10 10
38012 Trimningskurser 10 0 10 10 10

38017 Skyttekurser - brugerbet. -30 0 -30 -30 -30

Rettigheder træner bog

20 5 20 20 20



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Eliteudvalg side 21 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

40001 Elite, telefon 1 1 1 1 1
40002 Elite, kørsel 5 5 5 5 5
40003 Elite, fortæring 1 0 1 1 1
40004 Elite, ophold
40005 Porto
40006 Kontor

40020 7 6 7 7 7



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Uniform side 22 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

40021 Uniformsudgifter 10 6 25 25 25
40022 Salg

40040 10 6 25 25 25



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Storsamlinger side 23 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

42001 Storsamlinger omk 5 0 5 5 5
42002 Storsamlinger trans
42003 Storsamlinger brugerbet.
42004 Storsamlingerr diverse 10 0 10 10 10
42005 Storsaml. lokaler/slidtage 30 10 30 30 30

Recurve
42035 Hjælpetræner 1 løn 14 3 14 14 14
42036 Hjælpetræner 1 kørsel 5 0 5 5 5

Compound
42037 Hjælpetræner 2 løn 14 3 14 14 14
42038 Hjælpetræner 2 kørsel 5 0 5 5 5

83 16 83 83 83



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 24 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Kraft- og Elitecentre Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

42070 Kraftcenter Køge 25 34 25 25 25
42079 Refusion Køge Komm -23
42210 Elitecenter Aalborg 25 25 25 25 25

50 36 50 50 50



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
EC Trænere side 25 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

43051 EC træner Løn TD 400 267 400 75 77
43052 EC træner AES
43053 EC træner ATP/AER 1
43054 EC træner feriepenge -6 6 1
43071 EC træner Kørselsgodtg TD 45 33 45 27 10
43072 EC træner Rejseudg TD
43074 EC træner Uddannelse TD 20 0 20
43076 Ompost. Trænerløn -200 -65 -200

43055 OG løn 48 52
43055 OG feriepenge 6 1
43056 EC træner telefon TD 20 9 20 5 5
43057 OG kørsel 15 11 20 20

300 250 285 187 166



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Elitecenter R + C side 26 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

43030 EM Inde TD 79 52
43031 VM inde TD
43032 WC1 TD 34 26 98
43033 WC2 TD 86 71 98
43034 VM ude TD 172
43035 anden konkurrence TD 99
43037 WC3 TD 52 42 45
43038 EM ude TD 56 67
43040 WC4 TD 53 66 45

div til opsplitning 360 595

43001 Daglig træn. Materiel TD 36 38 36 36 66
43002 Daglig træn. andet TD
43003 Daglig træn.Soc.udg TD 108 109 108 67 77
43005 ex.ord.soc.udg TD 0 0 0 0
43006 Udd.tilskud TD 0 0 0 0
43007 Materiel andet TD 18 19 18 18

43011 Træningslejre TD 140 176 140 90 60
43012 Spec. Træningsakt. TD 0 0 0 0
43013 Seminar 4
43014 Seminar indtægter -5
43015 Holdsatsning rec TD 140 144
43016 Transport Ålborg TD 9 1 9 9

43061 AG, løn TD 100 174 100 400 400
43061 AG, løn til blad -55 -55
43061 AG, løn til ungdom -73 -73
43062 AG, feriepenge TD 4 7
43063 AG, hensatte feriep 18
43064 AG,  ATP TD 1 1 1
43065 AG, transport TD 20 25 20 30 30

43091 Kontor EC inkl. tlf. TD 8 16 8 20 20

44001 Sportspsykologi 25 25
44002 Fysisk Træning 25 25 25 35 35
44003 TD Plan afd
44004 Rejsefysioterapeut 20 22 20 30 30

44106 Trænings udstyr køb 50 50
44107 Trænings udstyr udv 20 20
44108 Trænings udstyr drift 10 7

1064 1172 835 1197 1220



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 27 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Compound projekt Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

45201 EM Felt / 3D 35 31 35
45202 EM Felt / 3D Brugerbetaling -12 -12 -12
45203 VM Felt / 3D 0 54 42
45204 VM Felt / 3D Brugerbetaling -18 -12

Senior Compound
konkurrencer

45001 EM inde 40 73 20
45002 brugerbetaling -20 -40 -8
45003 EM ude 16 16
45004 brugerbetaling -8 -8
45005 VM inde
45006 vm inde brugerbetaling
45007 VM Ude 20
45008 brugerbetaling -8
45009 WC1 16 24 20
45010 brugerbetaling -8 -16 -8
45011 WC2 16 23 20
45012 brugerbetaling -8 -15 -8
45013 WC3 

WC4
45017 andre 7

Træningssamlinger Sen.
45311 Træningssamlinger omk 28 12 28 28 28
45312 Træningssamlinger transp
45313 Træningssamlinger løn 12 0 12 12 12
45314 Træningssamlinger møder

Ungdom Compound
konkurrencer

45103 EM ude 64 76
45104 brugerbetaling -24 -32
45105 VM inde
45106 VM inde brugerbetaling
45107 VM ude 77
45108 VM ude brugerbetaling -35
45109 JC1 64 99
45110 brugerbetaling -24 -55
45111 JC2 Cypern 80
45112 brugerbetaling -36

Træningssamlinger Ung.
45301 Træningssamlinger omk 28 33 28 28 28
45302 Træningssamlinger transp 0
45303 Træningssamlinger løn 12 21 12 37 12
45304 Omkostninger
45306 omk klippekort

½ fra aktivfond ungdom 20

div til opsplitning 2012 111 111

41020 227 237 227 269 234



DBSF 21.01.11
Budget 2011

FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Recurve projekt side 28 Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

Recurve Senior
46017 Andre konkurrencer 100 75 100 100
46018 Brugerbetaling -50 -50 -50 -50

Recurve Junior
46103 EM ude 30 75 30 30
46104 Brugerbetaling -15 -35 -15 -15
46107 VM ude 77
46108 Brugerbetaling -35
46109 Jun Cup 1 40 63
46110 Brugerbetaling -20 -34
46111 Jun Cup 2 Cypern 80
46112 Brugerbetaling -36

Samlinger Recurve
46301 Træningssamlinger omk 5 10 10
46302 Træningssamlinger transp 10 15 15
46303 Træningssamlinger div 5 10 10
46304 Træningssamlinger lokaler 25 28 20 25 25
46306 klippekort 1

46401 Træner ungdom 200 144 200 38 75
46401 Træner senior 12
46402 Lønandel fra AG's løn 73 73
46403 ½ fra aktivfond ungdom 20

310 267 305 269 293



DBSF 21.01.11
Budget 2011

side 29 FB-Møde Bestyrelse & Udvalg
Lang og Barbue projekt Resultat 11.04.10 21.11.10

Konto Konto Budget Regnskab Budget Budget Budget
 nr. gruppenavn 2010 2010 2011 2011 2012

47201 EM Felt 3D 45 40 45
47202 Brugerbetaling -16 -16 -16
47203 VM Felt 3D 45 45
47204 Brugerbetaling -16 -16

47401 Skyttekursus bar/lang 10 0 10 10 10

39 24 39 39 39
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 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

Forslag nr:  00 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  Opsættende virkning af anke til DIF appeludvalg 
 
 
DIF har bedt om at få ændret vores love, således at det er DBSF’s Amatør og 
Ordensudvalg, der bestemmer om en anke til DIF’s appleudvalg har opsættende virkning. 
 
Dette bringer vore love i overensstemmelse med DIF’s minimumsregler – jfr 1.15.3 
 
Forslag: 
 
1.22.7 Anke til DIF's Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en sags 

særlige karakter kan gøre, at DIF's Appeludvalg ved modtagelsen af sagen og 
på en af parternes begæring beslutter, at anken skal have opsættende 
virkning. 

 
Ændres til 
 
1.22.7 Anke til DIF's Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en sags 

særlige karakter kan gøre, at A&O udvalget på en af parternes begæring 
beslutter, at anken skal have opsættende virkning. 

 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget



 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

Forslag nr:  01 
Forslagsstiller: Nykøbing F. Bueskyttelaug – Dan Hansen 
Emne: Fjerne paragraf om at forbundet skal godkende deltagelse i 

udenlandske stævner 
 
Forslag: 
 
1.6.1.4 • at undlade at deltage i eller sende repræsentanter til stævner uden for Danmark, 
uden først at have indhentet forbundets tilladelse. 
 
Flere klubber i øst-regionen ønsker denne paragraf slettet, da den ikke bliver håndhævet 
og for os at se, ikke har noget formål. 
 
 
Lovudvalgets bemærkning: 
Det kan være hensigtsmæssigt at forbundet er orienteret om, hvilke udenlandske stævner 
medlemmerne deltager i, specielt hvis der kommer henvendelser fra udenlandske forbund. 
 
Paragraffen forslås derfor ændret til: 
1.6.1.4 • at undlade at deltage i eller sende repræsentanter til stævner uden for Danmark, 
uden først at have orienteret forbundet. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 



 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

Forslag nr:  02 
Forslagsstiller: TIK Bueskydning 
Emne:  Danske rekorder kan kun sættes i den klasse man stiller op i. 
 
Begrundelse: 
Der kan være forskel på de betingelser et resultat er skudt på, alt afhængig af hvilken klasse 
skytten stiller op i. Eksempelvis kan en herre FITA kadet skytte med de nuværende regler stille 
op som Herre FITA Kadet og få godkendt en 70 m rekord som både Herre FITA Kadet og 
Herre FITA Junior, på trods af at 70 m afstanden er den anden afstand som Herre FITA 
Junior, men den første afstand som Herre FITA Kadet, dvs. at omstændighederne hvorunder 
resultatet er skudt er anderledes end hvis skytten havde stillet op som Herre Fita Junior. 
 
Forslag: 
 
Nuværende lovtekst (det med fremhævet foreslås ændret): 
 
2.10.1 Danske rekorder kan sættes ved godkendte stævner, hvor der deltager 
mindst 15 skytter fra mindst 3 foreninger. Desuden kan de sættes ved højere 
stævner, der afvikles under DBSF's kontrol, uanset antal af skytter, foreninger og hold. Ved 
almindelige FITA-stævner (ikke-stjernestævner) skal mindst dommerformanden være national 
dommer. 

• Hvis der på et udvalgt hold deltager 3 skytter fra samme forening, kan der sættes 
holdrekord. Er holdet sammensat af skytter fra flere aldersklasser noteres rekorden i 
ældste aldersklasse (Holdsammensætning: Se ovenfor under artikel 2.9). 

• Seniorer kan sætte rekorder på de i artikel 2.10.4 anførte runder/afstande. 
• FITA Kadet, kadetter minier og mikroer kan sætte rekorder på samme runder som 

seniorer, men på de for aldersklasserne gældende danske afstande. 
• 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. 

• Danske rekorder kan også sættes af udenlandske statsborgere, som har haft fast 
bopæl i Danmark i de seneste 2 år. 

  
Foreslås ændret til (det med fremhævet er ny tekst): 
 
2.10.1 Danske rekorder kan sættes ved godkendte stævner, hvor der deltager 
mindst 15 skytter fra mindst 3 foreninger. Desuden kan de sættes ved højere 
stævner, der afvikles under DBSF's kontrol, uanset antal af skytter, foreninger og hold. Ved 
almindelige FITA-stævner (ikke-stjernestævner) skal mindst dommerformanden være national 
dommer. 

• Hvis der på et udvalgt hold deltager 3 skytter fra samme forening, kan der sættes 
holdrekord. Er holdet sammensat af skytter fra flere aldersklasser noteres rekorden i 
ældste aldersklasse (Holdsammensætning: Se ovenfor under artikel 2.9). 

• Seniorer kan sætte rekorder på de i artikel 2.10.4 anførte runder/afstande. 
• FITA Kadet, kadetter minier og mikroer kan sætte rekorder på samme runder som 

seniorer, men på de for aldersklasserne gældende danske afstande. 
• Rekorder kan kun sættes i den klasse, skytten stiller op i. 
• Danske rekorder kan også sættes af udenlandske statsborgere, som har haft fast 

bopæl i Danmark i de seneste 2 år. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 



 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

Forslag nr:  03 
Forslagsstiller: Broby Bueskytteklub – Torben L. Johannesen 
Emne:  Sponsorreklamer 
 
Begrundelse: 
Grunden til dette forslag er, at det er blevet meget dyrt at blive udtaget til landsholdet, så 
jeg mener det er nødvendigt at åbne op for, at skytterne kan tegne større eller mindre 
sponsorater for at få finansieret / støttet deltagelse i landsholds aktiviteter 
 
 
Forslag: 
 
Kap. – 5 Reklamer 
 
Der tilføjes til punkt 11: 
 
11.  Alle reklamer, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige et samlet 
areal på i alt 400 cm2 pr. genstand, bortset fra skytters registreringsnumre, se artikel 10 
ovenfor. 
Ved nationale stævner, er der ingen begrænsning på arealet af reklamer. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
 



 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

Forslag nr:  04 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne:  Ny betegnelse for Kadet 
 
Begrundelse: 
DBSF klasser ændres således, at Kadet i fremtiden kommer til at hedde Aspirant. 
Samtidig ændres FITA Kadet til Kadet og FITA Junior til Junior. 
Ændringen foretages for at undgå den forvirring, der i dag råder med 2 klasser, der hedder 
næsten det samme. Aspirant synes vi er et godt navn til den ældste DBSF skydeklasse, 
som man skyder i, før man rykker op i FITA’s officielle klasser. Man ”aspirerer” til FITA 
klasserne. 
 
 
 
Forslag: 
 
Nuværende tekst: 
6.4.2 Klasser/Alder til og med det år man fylder 
• Mikro  - 11 år 
• Mini  12 - 13 år 
• Kadet  14 - 15 år 
• FITA Kadet 16 - 17 år 
• FITA Junior 18 – 20 år 
• Senior  21 – 49 år 
• Masters  50 år og derover. 
 
Ny tekst: 
6.4.2 Klasser/Alder til og med det år man fylder 
• Mikro  - 11 år 
• Mini  12 - 13 år 
• Aspirant  14 - 15 år 
• Kadet  16 - 17 år 
• Junior  18 – 20 år 
• Senior  21 – 49 år 
• Masters  50 år og derover. 
 
Redaktionelt: Lovkomplekset konsekvensrettes. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
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Forslag nr:  05 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  Harmonisering af DBSF 70m runde med FITA 70m runde 
 
Begrundelse: 
 
Da vi nu har samme aldersklasser som FITA, vil det være naturligt, at der skydes samme 
afstand i DBSF regi som i FITA regi. 
Dvs. FITA kadet herrer og Masters herrer skyder 60m mod tidligere 70 m 
 
Forslag: 
 
6.6.5.1 DBSF 70 METER RUNDE (DBSF 72 pils runde): 
 
Recurve division: 
70 m for herrer, FITA junior herrer 
70 m for damer, FITA junior damer, FITA kadet herrer og masters herrer 
60 m for FITA kadet damer og masters damer 
40 m for Kadet drenge og piger 
30 m for Mini drenge og piger 
15 m for Mikro drenge og piger 
 
Compound division 
70 m for herrer, FITA junior herrer 
70 m for damer, FITA junior damer, FITA kadet herrer og masters herrer 
60 m for FITA kadet damer og masters damer 
40 m for Kadet drenge og piger 
30 m for Mini drenge og piger 
15 m for Mikro drenge og piger 
 
ændres til: 
 
6.6.5.1 DBSF 70 METER RUNDE (DBSF 72 pils runde): 
 
Recurve division: 
70 m for senior, FITA junior 
60 m for FITA kadet og masters 
40 m for Kadet drenge og piger 
30 m for Mini drenge og piger 
15 m for Mikro drenge og piger 
 
Compound division 
70 m for senior, FITA junior 
60 m for FITA kadet og masters 
40 m for Kadet drenge og piger 
30 m for Mini drenge og piger 
15 m for Mikro drenge og piger 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  06 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  50m runden og compound runden 
 
Begrundelse: 
Fra april 2011 skyder compound skytter ikke længere 70m runden / olympisk runde i FITA 
regi. – vi skal derfor indføre de tilsvarende runder i DBSF lovkompleks, samt fjerne 
compound fra 70m/olympisk runde. 
 
Forslag: 
 
Det fremhævede er ny tekst 
 
6.6.4 OLYMPISK RUNDE [4.5.1.4] 
Runden skydes af Recurve, Barbue, Langbue divisionerne og består af: 
------------- 
 
6.6.5.1 DBSF 70 METER RUNDE (DBSF 72 pils runde): 
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående afstande mod 122 cm 
ansigt. 
Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter pr serie. 
...... 
 
Compound division 
70 m for herrer, FITA junior herrer 
70 m for damer, FITA junior damer, FITA kadet herrer og masters herrer 
60 m for FITA kadet damer og masters damer 
40 m for Kadet drenge og piger 
30 m for Mini drenge og piger 
15 m for Mikro drenge og piger 
-------------- 
 
6.6.5 COMPOUND MATCH RUNDE [4.5.1.5] 
Runden består af: 
6.6.5.1 Eliminationsrunde - Individuelle: Heri deltager de 104 bedste damer og de 
104 bedste herrer, seedet efter deres position i kvalifikationsrunden (se Olympisk 
Rundes seedning diagram i afs. 7). De skyder match-serier i grupper, og hver match 
består af af 5 serier af 3 pile. 
 
Finalerunde - Individuelle hvori deltager de 8 bedste damer og de 8 bedste herrer, 
som er tilbage efter eliminationsrunderne. De skyder en serie matcher, som hver 
består af 5 serier af 3 pile. Runden slutter med matchen om guldmedalje. Ved FITA's 
Udendørs Skiveskydningsmesterskaber skal matcherne skydes i rækkefølge. 
Deltagerne skal skiftes til hver at skyde 1 pil ad gangen. 
 
Eliminationsrunde - Hold: Heri deltager de 16 bedste hold på hver 3 skytter  
(16 damehold og 16 herrehold) seedet i henhold til deres totalresultater i 
kvalifikationsrunden (se Olympisk Holdrundes seedning diagram i afs. 7). 
De skyder samtidig en serie matcher, som hver består af 4 serier à 6 pile (2 pile pr. 
skytte). 
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Finalerunde - Hold: Heri deltager de 4 bedste damehold og de 4 bedste 
herrehold, som er tilbage efter eliminationsrunden. De skyder hver en serie 
individuelle matcher, og hver match består af 4 serier à 6 pile (2 pile pr. skytte), 
skudt i løbet af 2 minutter. Runden slutter med matchen om guldmedalje. 
Ved internationale FITA stævner skiftes holdene til at skyde afdelinger på 3 pile, 
hver skytte på holdet skyder 1 pil i hver afdeling. Tiden starter og stopper, når 
skytten krydser 1-meter linjen. 
 
Mixed team runden: Heri deltager de 16 bedste hold bestående af den bedste 
herreskytte og den bedste dameskytte fra hvert enkelt klub (land) i samme division 
(compound – recurve). Hver match består af 4 serier a 4 pile (2 pile pr skytte). 
 
Compound eliminations og finale runden skydes på 50m på et 6 rings 80cm ansigt. 
DBSF: se 6.6.6.1 
 
6.6.6 FITA 50 METER RUNDE FOR COMPOUND[4.5.1.6] 
Runden består af 72 pile skudt på 50 meter mod et 80 cm ansigtet. 
DBSF: se 6.6.6.1 
 
6.6.6.1 DBSF 50 METER RUNDE FOR COMPOUND 
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående afstande mod et 80 cm ansigt eller 
et 6 rings 80cm ansigt. 
Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter pr serie, eller 3 pile i løbet af 2 
minutter pr serie. 
Runden skydes kun af Compound divisionen: 
50 m for senior, FITA junior, FITA Kadet og masters 
30 m for Kadet og Mini. 
15 m for Mikro. 
----- 
 
Nuværende 6.6.5 og 6.6.6 rykkes 
 
Afsnit 7 opdateres med FITA regler for 50m runden 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  06a 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  50m runden for compound ved sommerskydning 
 
Begrundelse: 
Under forudsætning af at forslag 6 vedtages, så foreslår lovudvalget, at sommerskydning 
for compound ændres fra en 70m runde til en 50m runde 
 
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 6.6.5.1, dvs. der skydes 2*36 pile. 
 
Ændres til: 
 
2.4.1 DBSF's Sommerskydning arrangeres (af DBSF eller en forening) som 
korrespondanceskydning over 5 udendørs runder. Skydningen afvikles for compound 
skytter som en 50m runde i henhold til DBSF’s regler – se afsnit 6.6.5.1, og som en 
70m runde for øvrige skytter i henhold til DBSF's regler - se afsnit 6.6.6.1, dvs. der 
skydes 2*36 pile. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  07 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne:  Forbedring af patruljeinddelingen. 
 
Begrundelse: 
Som feltskytte oplever man ofte, at man bliver placeret i en patrulje, hvor man er den 
eneste fra den aktuelle division/klasse. Dette giver mange senior/master skytter en dårlig 
oplevelse, idet de altid skal skyde først (længste afstand). Desuden mangler konkurrence 
momentet ofte totalt! Hvordan skal man få en fornemmelse af at deltage i en konkurrence, 
når patruljen består af en blanding af compound, recurve, national buejæger, barbue og 
langbue for ikke at nævne forskellige aldersklasser? 
Ved at være opmærksom på problemet, kan patruljerne opdeles således, at alle får en god 
oplevelse. 
 
Forslag: 
 
Der indsættes et nyt punkt 9.6.1.1 og det gamle punkt 9.6.1.1 og efterfølgende punkter re-
nummereres. 
 
Ny punkt: 
9.6.1.1 Ved feltskydningskonkurrencer skal det tilstræbes, at patruljer sammensættes 
således, at skytterne på samme patrulje skyder samme divisioner/klasser. I tilfælde hvor 
dette ikke er praktisk muligt, skal patruljerne sammensættes således, at der er mindst 2 
skytter som skyder samme divisioner/klasser. 
 
 
Lovudvalget bemærkning: 
Sammensætning af patruljer er bestemt i 
 
6.12.2 Ved DBSF stævner kan skytter frit fordeles på skiver og i patruljer. 
 
Sammensætning af patruljer bør være stævnearrangørens ansvar – evt beskrevet i en 
stævnehåndbog. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
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Forslag nr:  08 
Forslagsstiller: Nr. Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere 
Emne:  Oprette instinktiv bueklasse ved 3D skydning 
 
Dansk Bueskytteforbunds lovkompleks anfører i forbindelse med 3D runden: 
”9.14.1 RUNDEN 
9.14.1.1 3D runden kan skydes af Recurve, Compound, Barbue, Langbue og 
Buejæger divisionerne. 
FITA Compound skyder i Compound klassen, FITA Barbue og FITA Instinktiv bue skyder i 
Barbue klassen, FITA Langbue skyder i Langbue klassen.” 
 
Forslag: 
Det danske lovkompleks afsnit omhandlende klasser ved 3D skydning bringes i 
overensstemmelse med FITA’s lovkompleks artikel 11.10.3.1 – 11-10.3.4.9 
 
Begrundelse: 
Der har gennem de sidste tre år været Dansk deltagelse ved internationale konkurrencer i 3D 
skydning, for at kunne udtage skytter btil disse opgaver er det essentielt, at det udstyr og den 
skydestil, der anvendes, opfylder kravene i FITA’s lovkompleks. 
 
Som arrangør af Danish Open har vi gennem de senere år mærket en stærkt stigende 
interesse for instinktiv klassen. Sidste år deltog der ikke mindre end 18 deltagere. Til 
sammenligning kan nævnes, at der deltog 25 i Compound klasse. 
 
Det skal her nævnes, at instinktiv klassen i Danish Open regi betegnes som Traditionel 
Buejæger på grund af vore mange Tyske deltagere. Reglerne er dog i henhold til FITA’s 
lovkompleks. 
 
Såfrem forslaget vedtages, tilføjes instinktiv klassen til de klasser, der afvikles mesterskaber i 
indenfor 3D. 
 
Lovudvalget bemærkning: 
Såfremt vi skal bringe klasserne ved 3D skydning i overensstemmelse med FITA’s 
lovkompleks 11.10.3.1 – 11.10.4.9 – vil det betyde at 3D skal afvikles i klasserne: 
Compound, Barbue, Langbue og Instinktiv bue, dvs. at Recurve og Buejæger udgår. 
 
En instinktiv bue vil have flg. definition: 
 
En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og betydning 
af ordet »bue«, som den bruges til skiveskydning, det vil sige et instrument, der består af et 
midterstykke med håndgreb (ikke af ”skyde igennem” typen) og to bøjelige ben, som hver 
ender i en tip med strengekærv. 
Under brugen holdes buen opstrenget ved hjælp af en enkel buestreng, som er anbragt 
direkte mellem de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb med den ene hånd, 
medens den anden hånds fingre trækker, holder og slipper strengen. 
Buen skal være bar, bortset fra en simpel standard industrielt fremstillet, pålimet plastic 
pilehylde, og den skal være fri for fremspring, mærker, pletter eller laminerede stykker, som 
kan bruges som sigtemiddel. 
Den maksimale trækvægt er 60lb for damer og herrer ved skyttens træklængde. 
Der må monteres en kort stabilisator på mindre end 13 cm, stabilisatoren skal monteres 
direkte på buen uden stav, forlænger, vinkelbeslag eller dæmper. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget
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Forslag nr:  08a Ændringsforslag til 8 
Forslagsstiller: Nr. Snede Bueskyttelaug & Midtbjyske Buejægere 
Emne:  Oprette instinktibv bueklasse ved 3D skydning 
 
Dansk Bueskytteforbunds lovkompleks anfører i forbindelse med 3D runden: 
”9.14.1 RUNDEN 
9.14.1.1 3D runden kan skydes af Recurve, Compound, Barbue, Langbue og 
Buejæger divisionerne. 
FITA Compound skyder i Compound klassen, FITA Barbue og FITA Instinktiv bue skyder i 
Barbue klassen, FITA Langbue skyder i Langbue klassen.” 
 
Forslag: 
Det danske lovkompleks afsnit omhandlende klasser ved 3D skydning bringes i 
overensstemmelse med FITA’s lovkompleks artikel 11.10.3.1 – 11-10.3.4.9 og udvides med 
Recurve og national buejæger 
 

Samt: 
-          FITA Junior compound og FITA Junior recurve fra rød post 
-          FITA Junior bar, lang og instinktiv samt FITA kadet, kadet og national buejæger 

fra blå post 
-          Mini og micro fra hvid post, som er 5 – 20 meter 

 

Begrundelse: 
Der har gennem de sidste tre år været Dansk deltagelse ved internationale konkurrencer i 3D 
skydning, for at kunne udtage skytter til disse opgaver er det essentielt, at det udstyr og den 
skydestil, der anvendes, opfylder kravene i FITA’s lovkompleks. 
 

Som arrangør af Danish Open har vi gennem de senere år mærket en stærkt stigende 
interesse for instinktivklassen. Sidste år deltog der ikke mindre end 18 deltagere. Til 
sammenligning kan nævnes, at der deltog 25 i Compound klasse. 
 

Det skal her nævnes, at instinktivklassen i Danish Open regi betegnes som Traditionel 
Buejæger på grund af vore mange Tyske deltagere. Reglerne er dog i henhold til FITA’s 
lovkompleks. 
 

Såfremt forslaget vedtages, tilføjes instinktivklassen til de klasser, der afvikles mesterskaber i 
indenfor 3D. 
 
Lovudvalget bemærkning: 
 

En instinktiv bue vil have flg. definition: 
 

En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og betydning 
af ordet »bue«, som den bruges til skiveskydning, det vil sige et instrument, der består af et 
midterstykke med håndgreb (ikke af ”skyde igennem” typen) og to bøjelige ben, som hver 
ender i en tip med strengekærv. 
Under brugen holdes buen opstrenget ved hjælp af en enkel buestreng, som er anbragt 
direkte mellem de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb med den ene hånd, 
medens den anden hånds fingre trækker, holder og slipper strengen. 
Buen skal være bar, bortset fra en simpel standard industrielt fremstillet, pålimet plastic 
pilehylde, og den skal være fri for fremspring, mærker, pletter eller laminerede stykker, som 
kan bruges som sigtemiddel. 
Den maksimale trækvægt er 60lb for damer og herrer ved skyttens træklængde. 
Der må monteres en kort stabilisator på mindre end 13 cm, stabilisatoren skal monteres 
direkte på buen uden stav, forlænger, vinkelbeslag eller dæmper. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  09 
Forslagsstiller: Hillerød Bueskyttelaug – HC Rossau 
Emne:  Langbue - splitfinger 
 
 
Forslag: 
Reglerne om skydestil (splitfinger) bør kun gælde skytter der ved sæsonstart har meddelt 
at de agter at kvalificerer sig til international deltagelse, disse skal så bære et synligt 
mærke på deres udstyr der viser at de skal følge FITA reglerne. De skytter der ”kun” 
ønsker at skyde nationale stævner og er med for sporten og hyggens skyld kan skyde 
efter de gamle regler. 
 
Forslaget stilles af HC Rossau i samarbejde med: 
Hillerød Bueskyttelaug, Frederiksværk Bueskytteforening, Sorø Bueskyttelaug, Præstø 
Bueskyttelaug, Helsinge Skytte og Idrætsforening og Lyngby Bueskyttelaug.  
 
 
Lovudvalget bemærkning: 
Reglerne om splitfinger for langbuer ved 3D er således: 
 
9.14.4.5   
 • 11. Under optræk skal mindst 1 finger røre nocken på pilen 

NB: Internationalt skal der skydes med en finger over og 2 fingre under 
nockpunktet – ingen streng eller ansigt ”walking” er tilladt 
 

Det er ikke praktik med et mærke på udstyret – der er ikke nogen til at kontrollere det på 
en 3D bane andet end skytterne selv. 
 
Lovudvalget foreslår derfor flg.: 
 
9.14.4.5   

• 11. Under optræk skal der skydes med en finger over og 2 fingre under 
nockpunktet – ingen streng eller ansigt ”walking” er tilladt 

 
således at man følger de internationale regler 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke det oprindelige, men Lovudvalgets ændringsforslag 
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Forslag nr:  10 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne: Alle nationale 3D feltskydningskonkurrencer skydes som 1 pil 

skydning dog undtaget klasserne: Kadet (DBSF Kadet), Mini og 
Mikro 

 
Begrundelse: 
Ændringen begrundes i et ønske om, at de regler, som gælder for bueskydning under 
DBSF, skal være sammenfaldende med FITA’s regler. Det vil ikke være muligt at 
sammenligne danske resultater med internationale, hvis de ikke skydes under de samme 
forudsætninger. Klasserne Kadet, Mini og Mikro friholdes, fordi de udelukkende er 
nationale klasser. 
 
 
Forslag: 
 
Nuværende tekst: 
9.14.5.6.1 Hvis den første pil ikke har ramt en scorezone, må der skydes en pil mere 
indenfor skydetiden på 1 minut. 
NB: Internationalt må der kun skydes 1 pil. 
 
Ny tekst: 
9.14.5.6.1 Der må kun skydes 1 pil pr. mål. Dog må klasserne: Kadet, Mini og Mikro skyde 
en pil mere (i alt maksimum 2 pile), hvis den første pil ikke har ramt en scorezone. 
Der er en maksimum skydetid på 1 minut, uanset om klassen må skyde 1 eller 2 pile. 
 
Redaktionelt: Lovkomplekset konsekvensrettes 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  11 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  50m og Compound runden indføres ved udendørs DM 
 
Begrundelse: 
I FITA regi skyder compound skytter kun 50m runden /compound match runden fra april 
2011 – vi bør derfor indføre disse runder ved DM for compound skytterne. 
50m runden skydes som kvalifikationsrunde, er en 2*36 pils runde, så det foreslås derfor 
at ændre kvalifikationsrunden for de øvrige divisioner (Recurve, Barbue og Langbue) til en 
70m runde som også er en 2*36 pils runde, således at kvalifikationsskydningen for alle 
divisioner kan afvikles samtidig. I tillæg giver dette plads til at indføre Mix Team 
konkurrencen 
 
Forslag: 
 

10.1 DANMARKSMESTERSKABER I UDENDØRS SKIVESKYDNING 
Mesterskaber afholdes separat for seniorer, FITA Junior og FITA kadet 
(artikel 10.1.1 - 10.1.7) og for ungdom (artikel 10.1.15) 
 

10.1.1 1. DAG – KVALIFIKATIONSRUNDE 
 

10.1.1.1 Kvalifikationsrunden består for divisionerne Recure, Barbue og Langbue af 
en 70m runde, hvor op til 4 skytter skyder samtidig mod hver skive. Der 
skydes på følgende afstande: 
Recurve: 
FITA Kadet herrer, Senior, FITA Junior og Masters herrer: 70 m. 
FITA Kadet damer, Masters damer  60 m. 
 
På de to afstande skydes der serier på 6 pile i løbet af 4 minutter. 
Kvalifikationsrunden danner grundlag for Forbundsmesterskaber for damer 
og herrer i klasserne  
Barbue:  
Herrer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters:  70 m. 
Damer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters:           60 m. 
Langbue: (10.4): 
Senior, FITA Junior, FITA Kadet og masters:  50 m. 
 
Compound divisionen skyder en 50m runde som kvalifikation 
Senior, FITA Junior, FITA Kadet  50 m. 
 

10.1.1.2 Baneudlægning: Baneudlægningen bestemmes af arrangøren. Skiver kan 
nummereres fortløbende fra venstre mod højre, eller fra højre mod venstre. 
Hvis banen er delt med damer til den ene side og herrer til den anden side, 
kan de to skivehold nummereres fra midten og udefter, hvor numrene 1 
begynder ved mellemrummet og fortsætter henholdsvis til venstre og til 
højre. Tilsvarende gælder for eliminationer, kvartfinaler, semifinaler og bron-
zefinaler, individuelle og hold. 

10.1.1.3 Ansigter: På de to lange afstande skydes der mod 122 cm ansigter og på 
de to korte mod 80 cm ansigter. 70m runden skydes mod et 122 cm ansigt 
og 50m runden skydes mod et 6 rings 80 cm ansigt. 
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10.1.1.4 Skydning: Alle divisioner skyder samtidig.  
10.1.1.5 Markering: Skytterne markerer selv. 
10.1.1.6 Eliminationsrunde 
10.1.1.7 De 16 bedste fra recurve og compound divisionerne i klasserne FITA Kadet, 

Herrer/Damer, FITA Junior Herrer/Damer, Senior Herrer/Damer og Masters 
Herrer/Damer går videre til Eliminationsrunden på dag 2. 

10.1.1.7.1 Ved tie: ved pointlighed mellem nr. 16 og 17 afgøres placering ved tiebreak, 
på sidst skudt afstand. Der skydes 1 pil, højeste score vinder, ved tie skydes 
2. Pil, ved fortsat lige, skyde3. Pil og tættest til centrum vinder. 

10.1.1.7.2 Ved færre end 16 deltagere tillades oversiddere. Kvartfinaler og Semifinaler: 
se nedenfor. 

10.1.1.8 Seedning: Før eliminationsrunden foretages seedning i henhold til diagram-
met side 31 i afsnit 7 i lovkomplekset, "1/8 elimination". Samme diagram be-
nyttes for kvartfinale, semifinale og medaljefinaler. 

10.1.1.9 Registreringsnumre: Forud for stævnet modtager hver skytte sit 
registreringsnummer. Registreringsnummeret skal bæres under skydning fra 
begyndelse til slut, da det samtidig er identifikationsnummer 

 

10.1.2 ELIMINATIONS OG FINALERUNDER  
 
10.1.2.1 Eliminations og finalerunder for recurve skydes i henhold til Olympisk Runde. 

Se artikel 6.6.4 og 7.6.2/7.6.3. hvis ikke andet er nævn i afsnit 10. 
Eliminations og finalerunder for Compound skydes i henhold til Compound 
Match runde. Se artikel 6.6.5 og 7.6.? hvis ikke andet er nævnt i afsnit 10. 

10.1.2.2 Eliminationsrunden er for de 16 bedste i hver af FITA Kadet, Herrer/Damer, 
FITA Junior Herrer/Damer, Senior Herrer/Damer og Masters Herrer/Damer i 
recurve og compound divisioner med mindst 9 deltagere. Oversiddere er 
tilladt. 

10.1.2.3 For recurve divisionen: 
Afstanden er 70 m. for FITA Kadet, Herrer, FITA Junior Herrer/Damer, Senior 
Herrer/Damer og Masters Herrer og 60m for FITA Kadet damer og Masters 
Damer. 
For compound divisionen: 
Afstanden er 50m for Senior, FITA Junior, FITA Kadet og Masters 

 
10.1.2.4 ELIMINATIONSRUNDE   INDIVIDUELLE 
10.1.2.4.1 Eliminationsrunden er for de 16 bedste i hver af FITA Kadet, Herrer/Damer, 

FITA Junior Herrer/Damer, Senior Herrer/Damer og Masters Herrer/Damer i 
recurve og compound divisioner med mindst 9 deltagere. Oversiddere er 
tilladt. 

10.1.2.4.2 Såfremt en skytte eller et hold skriftligt inden skydningen starter, meddeler 
arrangøren, at skytten/holdet ikke ønsker at stille fortsætte fra kvalifikations 
runden til eliminationsrunden, bevirker dette at skyttens/holdets point fjernes 
efter kvalifikationsrunden således at point ikke indgår i seedning eller 
holdkonkurrencen, uanset om der afvikles holdskydning eller ej. Der 
foretages herefter oprykning af efterfølgende skytte/hold til 
eliminationsrunden  
Dette offentliggøres ved opslag på resultattavlen snarest muligt og senest før 
skydningens start. 

10.1.2.5 Skydning: Begge divisioner skyder samtidig under skydelederens kontrol. 
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10.1.2.5.1 For Recurve divisionen: 
Eliminationsrunden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
For Compound divisionen: 
Eliminationsrunden skydes som 5 serier af 3 pile. 

10.1.2.5.2 skydetiden for hver serie er 2 minutter. 
10.1.2.6 Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer 

værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste 
dommer som vil give den endelige afgørelse. 

10.1.2.7 Banefordeling 
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af 
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet. 

10.1.2.7.1 De 8 vindere går videre til kvartfinalen. 
 

10.1.3 2. DAG  KVARTFINALE  INDIVIDUELLE 
 
10.1.3.1 Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de divisioner/ 

klasser med 4- 8 deltagere. Oversiddere er tilladt 
10.1.3.2 Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kon-

trol. 
10.1.3.2.1 For Recurve divisionen: 

Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
For Compound divisionen: 
Runden skydes som 5 serier af 3 pile. 

10.1.3.3 Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer 
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste 
dommer som vil give den endelige afgørelse. 

10.1.3.4 Banefordeling: 
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af 
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet. 

10.1.3.5 De 4 vindere går videre til semifinalen. 

 

10.1.4 SEMIFINALE Individuelle 
 
10.1.4.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser 

med 4 deltagere.  
10.1.4.1.1 Er der færre end 4 deltagere i en division/klasse, er deres slutplacering af-

gjort i henhold til resultaterne i kvalifikationsrunden. 
10.1.4.2 Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kon-

trol. 
10.1.4.2.1 For Recurve divisionen: 

Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
For Compound divisionen: 
Runden skydes som 5 serier af 3 pile. 

10.1.4.3 Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer 
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste 
dommer som vil give den endelige afgørelse. 

10.1.4.4 Banefordeling: 
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af 
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skytternes placering i henhold til seedning diagrammet. 
10.1.4.5 De to tabere går videre til bronzefinalen, og de to vindere går til guldfinalen. 

 
 

10.1.5 FINALER  INDIVIDUELLE 
 
10.1.5.1 Finaler afvikles i følgende orden: Masters Compound/Recurve damer, FITA 

Kadet Compound/recurve damer; Masters Compound/Recurve herrer, FITA 
Kadet Compound/Recurve herrer, FITA Junior Compound/Recurve damer; 
FITA Junior Compound/Recurve herrer, Compound damer, Compound 
herrer, Recurve damer og Recurve herrer. 

10.1.5.2 BRONZEFINALER  Individuelle 
10.1.5.2.1 De 2 tabere efter semifinalen skyder om bronzemedalje. 
10.1.5.3 Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kon-

trol. 
10.1.5.3.1 For Recurve divisionen: 

Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
For Compound divisionen: 
Runden skydes som 5 serier af 3 pile. 

10.1.5.4 Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollere 
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste 
dommer som vil give den endelige afgørelse. 

10.1.5.5 Banefordeling 
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af 
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet. 

10.1.5.6 Matchvinderen får DBSF's bronzemedalje. 
 
10.1.5.7 GULDFINALER – Individuelle 
10.1.5.8 De to vindere af semifinalen skyder om guld og sølvmedaljer. 
10.1.5.9 Skydning: Guldfinaler skydes separat og med en dommer som skydeleder 

og tidtager. Se artikel 7.6.2.2 "I finalerunder - ". 
10.1.5.9.1 Skytterne skyder mod hver sin skive. De to skiver opstilles tæt sammen.  
10.1.5.9.2 Forud for skydningens begyndelse bestemmer højest placerede skytte i 

kvalifikationsrunden rækkefølgen i første serie. Herefter starter den skytte 
med samlet laveste pointtal i næste serie. Ved ligestilling starter skytten som 
skød første pil i første serie den næste serie. 

10.1.5.9.3 For Recurve divisionen: 
Finalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
For Compound divisionen: 
Finalen skydes som 5 serier af 3 pile. 

 
10.1.5.9.4 Skytterne skiftes til at begynde på hver ny serie. De skiftes også til at skyde 

én pil ad gangen i hver serie. 
10.1.5.9.5 Skydetiden er 30 sekunder pr. pil. Næste skyttes skydetid begynder når 

første skytte har skudt sin pil, eller når hans skydetid er udløbet. 
10.1.5.10 Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer 

værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste 
dommer som vil give den endelige afgørelse. 

10.1.5.11 Matchvinderen får DIF's Mesterskabsmedalje (respektive DBSF's Guldme-
dalje), og taberen får DBSF's Sølvmedalje. 
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10.1.6 MIXED TEAM 

 
10.1.6.1 Mixed Team finaler afholdes efter kvalifikationsrunden og afvikles for 

Recurve divisionen på 70m og for Compound divisionen på 50m 
10.1.6.2 Mixed Team finalen består af de 8 bedste hold bestående af den bedste 

herreskytte og den bedste dameskytte fra hver enkelt klub i divisionerne 
recurve og compound. 

10.1.6.3 For Recurve divisionen skal skytterne have deltaget i 70m kvalifikations 
runden. 

10.1.6.4 Mixed Team runden består af 4 serier á 4 pile (2 pile pr skytte) 
10.1.6.5 Skydetiden for hver serie er 80 sekunder 

 
10.1.7 HOLDFINALER 

 
10.1.7.1 Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound- 

Recurvehold. Holdenes navne skal påtegnes tre skytter, hvis klubben har 
andre hold, må ingen skytters navne være påtegnet andre hold. Se artikel 
7.6.2.3. 

10.1.7.2 • Hold kan sammensættes af compoundskytter, henholdsvis recurveskytter, 
som har skudt 70 m i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund 
af foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater for 50/m70m runden. Hvor en 
klub har flere hold seedes efter faldende orden: hold 1 = de 3 bedste 
resultater; hold 2 = resultat 4-5-6; osv.  

 
10.1.7.3 KVARTFINALE - Hold  
10.1.7.4 Alle kvartfinaler for hold skydes samtidig under skydelederens kontrol. 
10.1.7.4.1 De 8 bedste hold i divisioner/klasser efter kvalifikationsrunden deltager i 

kvartfinalen. Holdene seedes i overensstemmelse med diagrammet side 32 i 
afsnit 7 i lovkomplekset. Oversiddere tillades. 

10.1.7.4.2 Baneopstilling: Skiverne opstilles parvis tæt sammen for hvert af de 4 hold 
par. 

10.1.7.5 Banefordeling 
Venstre/højre positionerne for hold afgøres af matchkortet.  

 (Artikel 7.6.2.3, (6. •)). 
10.1.7.6 Skydning: Alle hold skyder samtidig en serie matcher, som hver består af 4 

serier à 6 pile, 2 pile fra hver skytte.  
10.1.7.6.1 Skydetid pr. serie er 2 minutter. Holdets skydetid begynder, når første skytte, 

efter skydelederens signal, overskrider 1-meter linien. 
10.1.7.7 Markering: Resultaterne for de enkelte pileværdier noteres i faldende orden 

og uanset pilenes ejermand. Er det muligt, bør der være tydelig forskel på 
holdets 3 sæt pile. Hvem som helst af skytterne kan gå med frem til skiven, 
men kun en skytte nævner pilenes værdi. En skytte fra det andet hold 
kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes 
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.   

 
10.1.7.8 De 4 vindende hold går videre til semifinalen. 

 
10.1.7.9 SEMIFINALE  Hold 
10.1.7.9.1 Semifinalen er for de 4 vindende hold fra kvartfinalen. 
10.1.7.9.2 Har en division/klasse færre end 4 hold, er disses slutplacering afgjort efter 



 Samlede lovændringsforslag.doc 

 

resultaterne i kvalifikationsrunden. 
10.1.7.10 BanefordelingVenstre/højre positionerne for hold afgøres af matchkortet. 

(Artikel 7.6.2.3). 
10.1.7.10.1 For hver division/klasse opstilles der 2 skivepar. 
10.1.7.11 Skydning: Semifinaler afvikles på samme tid for alle divisioner/klasser, og 

hvert hold skyder 4 serier à 6 pile. 
10.1.7.11.1 Skydetiden er 2 minutter pr. serie à 6 pile. 
10.1.7.12 Markering: Én af holdets skytter markerer, En skytte fra det andet hold 

kontrollere værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes 
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.  Taberne af 
semifinalen går videre til bronzefinalen, og vinderne går videre til guldfinalen. 

10.1.7.13 FINALER  HOLD 
10.1.7.13.1 I alle holdfinaler skydes der 4 serier à 6 pile pr. hold, 2 pile fra hver skytte i 

hver serie. 
10.1.7.13.2 En 1 meter linie skal være afsat bag begge skivers skydelinie. 

 
10.1.7.14 BRONZEFINALER  Hold 
10.1.7.14.1 Skydning: Alle bronzefinaler for hold skydes samtidig af taberne fra semifi-

nalerne og under skydelederens kontrol. 
10.1.7.14.1.1 Hold 4 skyder mod venstre skive, hold 3 mod højre skive. 
10.1.7.14.2 Markering: Én af holdets skytter markerer, En skytte fra det andet hold 

kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes 
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.  Det vindende 
hold modtager DBSF's bronzemedalje. (til 4 skytter) 

 
10.1.7.15 GULDFINALER  Hold 
10.1.7.15.1 Guldfinalerne afvikles i rækkefølgen compound - recurve. 
10.1.7.15.2 De to skiver opstilles tæt sammen. 
10.1.7.15.3 Det højest rangerende hold i kvalifikationsrunden bestemmer 

skyderækkefølgen i første serie. Holdet med lavest samlet resultat vil starte 
skydningen i matchens næste serie. Står holdene lige, vil holdet der 
begyndte matchen skyde først. 

10.1.7.16 Skydning: Skydningen kontrolleres af en dommer. 
10.1.7.17 Markering: Der markeres, når alle hold har afsluttet deres serie. Én af hol-

dets skytter markerer, En skytte fra det andet hold kontrollerer værdien af 
hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer som 
vil give den endelige afgørelse.  

10.1.7.18 Det vindende hold modtager DIF's mesterskabsmedalje (respektive 
DBSF's guldmedalje). 
 

10.1.8 SKYDNINGENS AFVIKLING 
 

10.1.8.1 Udstyrsfejl giver ikke ekstra skydetid under eliminations og finalerunder. 
Skydelinjen kan forlades for eventuel reparation/udskiftning, og skytten kan 
vende tilbage og skyde resterende pile, hvis skydetiden ikke er udløbet. I 
holdskydning kan et af de øvrige holdmedlemmer skyde så længe. 
 

10.1.8.2 Under holdskydningen må der kun være én skytte ad gangen på skydelinjen, 
og ingen skytte må tage en pil op af koggeret, før han står på skydelinjen. 
 

10.1.8.3 Ved procedure fejl hos holdrundens skytter henvises til skydereglerne. 
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Holdrundens tidsstraf fremgår af artikel 7.9.3. 
 

10.1.9 LIGESTILLING 
 Ligestilling blandt individuelle og hold afgøres i henhold til lovkompleksets 
artikel 7.7.5 
 

10.1.10 TILSKUD 
 

10.1.11 Arrangører modtager tilskud til mesterskaberne med det af bestyrelsen 
fastsatte beløb pr. deltager. 
 

10.1.12 DIVERSE 
 

10.1.13 Fællesbestemmelser 
Fællesbestemmelser for mesterskaber er angivet i lovkompleksets artikel 
2.1.3. 
 
 

10.1.14 TIDSPUNKT 
 Mesterskaber i udendørs skiveskydning kan frit lægges i tidsrummet medio 
juni medio september. 
 

10.1.15 Mesterskabspræmier 
Præmieantal fremgår af artikel 2.1.3.6. 
 

10.1.15.1 DIF's medaljer uddeles i overensstemmelse med de af DIF til enhver tid 
anerkendte danmarksmesterskaber. 
 

10.1.15.2 DBSF medaljer i guld, sølv og bronze uddeles til gældende klasser inden 
for divisionerne Recurve og Compound, barbue og langbue. 
 

10.1.15.3 OLYMPISK RUNDE 
 • Yderligere detaljer i forbindelse med Olympisk Runde Udendørs findes i 
artikel 6 (Runder) og artikel 7. 
• Detaljer om skydningens afvikling i artikel 7. (Udstyrsfejl) og i artikel 7. 
(Trænerassistance under skydning). 
 

10.1.16 FORBUNDSMESTERSKABER FOR UNGDOM – UDENDØRS 
 For aldersklasser op til og med15 år 
Program: 
 
1. Dag 
 

10.1.16.1 Kvalifikationsrunden består for divisionerne Recurve, Barbue og Langbue 
af en DBSF 70m runde, hvor op til 4 skytter skyder samtidig mod hver skive. 
Der skydes på følgende afstande: 
Recurve: 
Kadet:  40 m. 
Mini  30 m. 
Mikro  15 m. 
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Barbue:  
Kadet og Mini:  30 m. 
Mikro:            15 m. 
 
Langbue: 
Kadet og Mini:  30 m. 
Mikro:            15 m. 
 
Compound divisionen skyder en 50m runde som kvalifikation 
Kadet:  40 m. 
Mini  30 m. 
Mikro  15 m. 
 
På de to afstande skydes der serier på 6 pile i løbet af 4 minutter. 
 
 • Centerhøjden på ansigterne kan reduceres op til med 25 cm for mikro 
klasserne. 
• Alle klasser/divisioner skyder samtidig. 
 • Skytterne markerer selv. For mikro skytter tillades hjælpere til markering. 
benyttes hjælpere, skal der krydsrevideres med nabo skiven, før pile 
trækkes. 

10.1.16.2 Seedning: Før eliminationsrunden foretages seedning i henhold til 
diagrammet side 31 i afsnit 7, "1/8 elimination". 

10.1.16.3 Individuelle eliminations runde og finalerunde afvikles som beskrevet i 
afsnit 10.1.2. dog således, at alle skyder på 2. dagen, når der er mere en 1 
deltager i rækken. Oversider tillades således at antal skytter efter 1. runde 
er enten 2-4-8-16-32-64. 
 

10.1.16.4 MIXED TEAM 
 

10.1.16.5 Mixed Team finaler afholdes efter kvalifikationsrunden og afvikles for 
Recurve divisionen på DBSF 70m og for Compound divisionen på DBSF 
50m 

10.1.16.6 Mixed Team finalen består af de 8 bedste hold bestående af den bedste 
herreskytte og den bedste dameskytte fra hver enkelt klub i divisionerne 
recurve og compound i den afstand de har skudt i kvalifikationen. 

10.1.16.7 Mixed Team runden består af 4 serier á 4 pile (2 pile pr skytte) 
10.1.16.8 Skydetiden for hver serie er 80 sekunder 

 
 

10.1.16.9 2. Dag Elimination og Finalerunder 
 

10.1.16.9.1 Eliminationsrunder  Individuelle 
Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 

10.1.16.9.2 Skydetiden er 2 minutter.  
10.1.16.9.3 Afstanden er pågældende divisions/klasses næstlængste. 

Markering som 10.1.2.6 
Banefordeling som 10.1.2.7 
 

10.1.16.10 Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de 
divisioner/klasser med 4-8 deltager. Oversiddere tillades. 
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10.1.16.10.1 Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
 

10.1.16.11 FINALER  Individuelle 
10.1.16.11.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser 

med 4 deltagere. 
10.1.16.11.2 Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
10.1.16.11.3 Bronze og guldfinaler afvikles som i 10.1.2.5 og 10.1.2.6 

 
10.1.16.12 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 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. 
 

10.1.17 Alle medaljer er DBSF-medaljer. Øvrige forhold er som beskrevet i artikel 
10.1.2. 

 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  12 
Forslagsstiller: Aarhus Bueskyttelaug  
Emne:  Compound runden indføres ved DM 
 
 
Forslag: 
 
Da ”Compound runden” i 2011 bliver en officiel disciplin ved FITA, vil vi foreslå at ændre 
lovkompleksets afsnit 10, omkring DM, sådan at reglerne følger FITA’s. De samme regler 
skal selvfølgelig også ændres i afsnit 7. 
 
Der vil dog her opstå et problem med afholdelsen af DM, da Recurve skytterne stadig vil 
skulle skyde en fuld FITA. Derfor vil vi her foreslå at recurve, ved DM skal skyde OL 
runden, således at runderne bliver lige lange (72 pile) og kan afvikles samtidigt. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget – Det burde dog falde væk, ved vedtagelse af forslag 11 
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Forslag nr:  13 
Forslagsstiller: TIK Bueskydning / Aalborg Bueskyttelaug 
Emne: DM skal følge international standard med skift mellem FITA og OL 

runde som kvalifikation 
 
Begrundelse: 

1. Lovforslaget vil sørge for at de Danske Mesterskaber kommer til at følge den 
internationale kalender med VM og dermed OL runde hvert lige år 

2. Lovforslaget vil sørge for at det bliver muligt også at afvikle DM for mixed hold, en 
disciplin der afvikles internationale mesterskaber i, men som der ikke med den 
nuværende lovsamling afholdes DM i. 

 
Forslag: 
 
Nuværende lovtekst (det med fremhævet foreslås ændret): 
 
10.1.1.1 Kvalifikationsrunden består af en FITA runde, hvor op til 4 skytter skyder 
samtidig mod hver skive. Der skydes på følgende afstande: 
FITA Kadet damer, Masters damer 60 – 50 – 40 – 30m. 
FITA Kadet herrer, Senior Damer, FITA Junior Damer og Masters herrer: 
70 – 60 – 50 – 30m. 
Senior Herrer, FITA Junior Herrer: 90 – 70 – 50 – 30m. 
På de to lange afstande skydes der serier på 6 pile i løbet af 4 minutter, og på 
de to korte afstande skydes der serier på 3 pile i løbet af 2 minutter. 
Kvalifikationsrunden danner grundlag for Forbundsmesterskaber for damer 
og herrer i klasserne: 
Barbue: 
Herrer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters: 70 - 60 – 50 – 30m. 
Damer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters: 60 – 50 –40 – 30m. 
Langbue: (10.4): Senior, FITA Junior, FITA Kadet og masters: 60 – 50 – 40 – 30m 
 
Foreslås ændret til (det med fremhævet er ny tekst): 
 
10.1.1.1 Kvalifikationsrunden består hvert andet år (lige år) af en Olympisk runde og 
hvert andet år (ulige år) af en fuld FITA runde, hvor op til 4 skytter skyder samtidig mod 
hver skive. Der skydes på følgende måder: 
 
Olympisk runde  
består af 72 pile skudt på 70 meter (60 m for FITA kadet drenge og piger) og mod 
122 cm ansigtet. (se 6.6.4) 
Kvalifikationsrunden danner grundlag for Forbundsmesterskaber for damer 
og herrer. (se 6.6.4) 
 
 
Den fulde FITA runde  
består af FITA Kadet damer, Masters damer 60 – 50 – 40 – 30m. 
FITA Kadet herrer, Senior Damer, FITA Junior Damer og Masters herrer: 
70 – 60 – 50 – 30m. 
Senior Herrer, FITA Junior Herrer: 90 – 70 – 50 – 30m. 
På de to lange afstande skydes der serier på 6 pile i løbet af 4 minutter, og på 
de to korte afstande skydes der serier på 3 pile i løbet af 2 minutter. 
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Kvalifikationsrunden danner grundlag for Forbundsmesterskaber for damer 
og herrer i klasserne: 
Barbue: 
Herrer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters: 70 - 60 – 50 – 30m. 
Damer i Senior, FITA Junior, FITA Kadet, Masters: 60 – 50 –40 – 30m. 
Langbue: (10.4): Senior, FITA Junior, FITA Kadet og masters: 60 – 50 – 40 – 30m 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  14 
Forslagsstiller: TIK Bueskydning 
Emne:  Danmarksmesterskaber skal altid afgøres ved finaleskydning 
 
Begrundelse: 
 

1. De små divisioner/klasser har ikke mange muligheder for at prøve finaleskydning 
mod hinanden, da de som regel bliver slået sammen med andre divisioner/klasser i 
finale stævner. Danmarksmesterskaberne er den eneste mulighed i Danmark for de 
mindre divisioner/klasser for at få prøvet finaleskydningsformen mod ligestillede 
skytter. 

2. Dette skal specielt ses i lyset af at alle internationale mesterskaber afgøres ved 
finaleskydning, og at det derfor vil være uhensigtsmæssigt at fratage de mindre 
divisioner/klasser muligheden for at prøve finaleskydningsformen i en 
mesterskabssituation. 

3. Alle skytter har betalt det samme startgebyr for at skyde om 
Danmarksmesterskabet, men der er med de nuværende regler nogle skytter, der 
kun får lov til at skyde klasseskydning om lørdagen, mens andre får lov til at skyde 
både klasseskydning om lørdagen og finaleskydning om søndagen. 

4. Eftersom de mindre divisioner/klasser netop kun kan skyde en guldfinale og måske 
en semifinale, vil det ikke kræve meget ekstra af arrangørerne at opstille 
finaleskydning for alle klasser. Man vil med fordel kunne afholde finaleskydningerne 
samtidig i alle de mindre divisioner/klasser, dette vil dog også kræve ændring af 
$10.1.5.1. 

 
Forslag: 
 
Udendørs DM: 
Nuværende lovtekst (det med fremhævet foreslås ændret): 
10.1.4.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser 
med 4 deltagere. 
10.1.4.1.1 Er der færre end 4 deltagere i en division/klasse, er deres slutplacering 
afgjort i henhold til resultaterne i kvalifikationsrunden. 
  
Foreslås ændret til (det med fremhævet er ny tekst): 
10.1.4.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser 
med 3-4 deltagere. 
10.1.4.1.1 Danmarksmesterskabet i en division/klasse skal altid afgøres ved 
finaleskydning, uanset antallet af deltagere i divisionen/klassen 
 
Udendørs DM Ungdom: 
Nuværende lovtekst (det med fremhævet foreslås ændret): 
10.1.15.5 Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de 
divisioner/klasser med 4-8 deltager. Oversiddere tillades. 
10.1.15.5.1 Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
10.1.15.6 FINALER Individuelle 
10.1.15.6.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i 
divisioner/klasser med 4 deltagere. 
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Foreslås ændret til (det med fremhævet er ny tekst): 
10.1.15.5 Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de 
divisioner/klasser med 4-8 deltager. Oversiddere tillades. 
10.1.15.5.1 Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile. 
10.1.15.6 FINALER Individuelle 
10.1.15.6.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i 
divisioner/klasser med 3-4 deltagere. 
 
Indendørs DM: 
Nuværende lovtekst (det med fremhævet foreslås ændret): 
10.2.2.3.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 bedste i divisioner/ 
klasser med mindst 4 deltagere. 
10.2.2.3.2 Er der færre end 4 deltagere i en division/klasse, er deres slutplacering 
afgjort i henhold til resultaterne i sidste, fælles runde. 
 
Foreslås ændret til (det med fremhævet er ny tekst): 
10.2.2.3.1 Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 bedste i divisioner/ 
klasser med 3-4 deltagere. 
10.2.2.3.2 Danmarksmesterskabet i en division/klasse skal altid afgøres ved 
finaleskydning, uanset antallet af deltagere i divisionen/klassen. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  15 
Forslagsstiller: Hillerød Bueskyttelaug – HC Rossau 
Emne:  Ligestille bar- og langbuer med øvrige buetyper ved DM 
 
 
Forslag: 
Reglerne for afvikling af mesterskaber i skiveskydning bør tilrettes således at Bar- og 
Langbuer på lige fod med de øvrige buetyper kan vinde officielle mesterskaber og ikke 
”kun” forbundsmesterskaber. Bar- og langbuer skal ligeledes skyde både individuelle og 
holdfinaler såfremt der er deltagere til dette. 
 
Forslaget stilles af HC Rossau i samarbejde med: 
Hillerød Bueskyttelaug, Frederiksværk Bueskytteforening, Sorø Bueskyttelaug, Præstø 
Bueskyttelaug, Helsinge Skytte og Idrætsforening og Lyngby Bueskyttelaug.  
 
 
Lovudvalget bemærkning: 
For at DIF kan godkende en konkurrence til et Danmarks Mesterskab, så kræves det, at 
konkurrencen skal være godkendt og afviklet som internationalt mesterskab (NM, EM, VM 
eller OL). 
Der afvikles ikke internationale mesterskaber i bar- langbue indenfor skive eller felt 
(arrowhead), men det gør der i 3D, hvor DBSF netop har fået godkendt dorbunds-
mesterskabet i 3D  som et Danmarks Mesterskab. 
 
 
- Det er ikke et lovforslag men en henstilling til bestyrelsen
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Forslag nr:  16 
Forslagsstiller: Hillerød Bueskyttelaug – Allan Risager 
Emne:  Holdskydning – Obligatorisk betaling 
 
Forslag: 
 
I dag er det sådan, at der på indbydelsen til et stævne - hvor også holdskydning afvikles som 
en del af finaleskydningerne - står, at hold er obligatorisk ! Det vil sige, at den enkelte klub 
ikke selv kan bestemme, om den vil stille hold, som skal deltage om at få lov til at skyde 
finaleskydningerne. Dermed kan man risikere ikke at få lov til at skyde, hvis det er besluttet, at 
kun de 8 bedste hold skal skyde om placeringerne, og er man uheldig at være nr. 9, så 
betaler man afgift for noget man ikke får lov til at skyde med om. 
 
Dette gav bl.a. en masse misytringer ved DM i Randers (udendørs) i 2009, hvor der var 
hold der ikke fik lov til at skyde, men heller ikke kunne få afgiften retur fordi der stod ” 
HOLD OBLIGATORISK” 
 
Det er vi flere klubber, som synes er uheldigt/kritisabelt, og derfor vil vi gerne stille med nogle 
nye forslag, eller i det mindste éet. 
 
Nr.1 : Hvis den arrangerende klub på  indbydelsen skriver, at hold er obligatorisk, og der 
skydes holdfinaler (Ikke holdfinaler, der afgøres efter indledende runder ), så skal alle der kan 
stille et hold, og som har betalt afgiften, have lov til at skyde mindst en finalematch, om at blive 
mellem de 8 bedste til den egentlige finaleskydning.  
 
D.v.s. nr. 8 møder nr. 9, nr. 7 møder nr. 10 o.s.v. afhængigt af hvor mange hold der kan stilles. 
 
Hvis det ikke er muligt at afvikle en sådan ”holdkvalskydning”, skal holdene fra nr. 9 og opad 
have returneret deres holdafgift. 
 
Så har man en retfærdig afvikling af holdfinalerne, og flere klubber vil formentlig gøre hvad de 
kan for at stille hold. 
 
Nr. 2 : Hvis forslag nr. 1 ikke kan godtages, så er forslag nr. 2, at ordet  ”obligatorisk” fjernes, 
så klubberne selv kan vælge, om de ønsker at stille hold til  stævnet, for ingen vil vel stille med 
et hold, velvidende, at holdet ikke bliver mellem de 8 bedste, og derfor ikke får lov til at skyde, 
men uanset hvad, skal betale for holdet. 
 
Denne løsning tror vi er den dårligste, idet der så ikke vil være så mange klubber der stiller 
med hold til bl. a. DM 
De klubber der har været inde over forslaget, hælder mest til forslag nr. 1, hvor der også er 
den største sportslige udfordring, og specielt for de klubber, som ikke altid får lov til at skyde 
denne form for  skydning, vil det være en oplevelse. 
 
Nævnte forslag til ændringer af holdskydningerne, stilles af Hillerød Bueskyttelaug v/ Allan 
Risager, på vegne af Køge Bueskyttelaug, Nykøbing Falster Bueskyttelaug, Roskilde 
Bueskyttelaug, Lavia København, Tåstrup Bueskydning. 
 
Vi vil lade det være op til lovudvalget, at formulere den endelige tekst, så det kan bruges i 
DBSF’s lovtekst. 
 
Lovudvalgets bemærkning: 
Der er ikke i lovkomplekset noget krav om, at holddeltagelse er obligatorisk – det er op til den 
arrangerende klub. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
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Forslag nr:  17 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  Piletykkelse langbuer 
 
Begrundelse: 
 
I forbindelse med at FITA har indført 3D skydning, er der kommet regler for piletykkelse 
mm for langbuer, der ikke svarer til de regler vi har for langbuer ved øvrige stævner. 
Det foreslået af følge FITA’s regler for alle stævneformer, således den maksimale 
pilediameter er 9,3 mm  
 
Forslag: 
 
10.10.4.1 Kun træpile er tilladt, der er ingen begrænsning i pilen diameter. 
10.10.4.2 Der er følgende restriktioner: 

• Spidsen skal være af ”felt typen” beregnet til træpile. 
• I FITA 3D runden skal spidsen have et minimum vægt på 125 US grains til 
mænd og 100 US grains til damer og junior. 
• Kun natur fjer må anvendes som styrefaner 

 
Ændres til 
 
10.10.4.1  Kun pileskafter af træ er tilladt. Enhver nocktype, som passer til 

træpile, må benyttes. Enhver spids af felt typen (ikke skærende) beregnet for 
træpile må benyttes. Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 
mm. Spidsen til disse pile må have en diameter på maksimalt 9,4mm. En pil 
består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. 
Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med skyttens navn eller 
initialer, og alle pile, som bruges på et hvilket som helst mål (dvs. mål 
nummer), skal være ens, hvad angår farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og 
eventuel staffering, bortset fra normalt slid. 

10.10.4.2  Faner/fjer må kun bestå af naturfjer. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  18 
Forslagsstiller: DBSF Lovudvalg 
Emne:  FITA Buejæger udgår 
 
Begrundelse: 
 
I FITA regi eksisterer FITA Buejæger ikke mere, og det forslås at klassen fjernes fra det 
danske lovkompleks. Vi har National Buejæger, som dækker dette 
 
Forslag: 
 
Alle referencer til FITA Buejæger fjernes 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler forslaget 
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Forslag nr:  19 
Forslagsstiller: Aalborg Bueskyttelaug 
Emne: Registrere RIGTIGE Danske rekorder i F-Kadet og F-junior 

klasserne   
 
Forslag: 
At forbundet registrerer de RIGTIGE danske rekorder i F-junior og F-kadet klasserne 
baseret på alder og afstand (Aalborg Bueskyttelaug bidrager gerne med at opdatere de 
øvrige recurve rekorder) 
 
Vedlagt er rekorderne for recurve (individuel) 
 
Herre F-Junior Recurve (18 – 20 år) 
Indendørs Navn Klub År Alder Rekord
25 m Jan Jacobsen (f. 1963) Silkeborg 1979 16 år 584
18 m Henrik Toft (f. 1968) Aalborg 1984 16 år 582
     
Udendørs     
90m (36 pile) 122 cm Martin K. Laursen (f. 1991) Tåstrup 2009 18 år 315
70m (36 pile) 122 cm Jan Rytter (f. 1973) Aalborg 1991 18 år 329
50m (36 pile) 80 cm Benjamin Ibsen (f. 1992) Køge 2008 16 år 327
30m (36 pile) 80 cm Martin K. Lauersen (f. 1991) Tåstrup 2009 18 år 354
FITA runde (144 pile) Martin K. Lauersen (f. 1991) Tåstrup 2009 18 år 1307
70m runde (72 pile) Bjarne Lauersen (f. 1990) Silkeborg 2010 20 år 652
 
Dame F-Junior Recurve (18 – 20 år) 
Indendørs Navn Klub År Alder Rekord
25 m Nynne Holdt-Caspersen (f. 

1993) 
Aalborg 2010 17 år 551

18 m Carina R Christiansen (f. 1991) Aalborg 2010 19 år 580
     
Udendørs     
70m (36 pile) 122 cm Louise K. Laursen (f. 1988) Tåstrup 2007 19 år 330
60m (36 pile) 122 cm Louise K. Laursen (f. 1988) Tåstrup 2007 19 år 337
50m (36 pile) 80 cm Carina R. Christiansen (f. 

1991) 
Aalborg 2009 18 år 326

30m (36 pile) 80 cm Louise K. Lauersen (f. 1988) Tåstrup 2006 18 år 352
FITA runde (144 pile) Maja Jager (f. 1991) Broby 2009 18 år 1325
70m runde (72 pile) Carina R. Christiansen (f. 

1990) 
Aalborg 2010 20 år 640

Herre F-Kadet Recurve (16 – 17 år) 
Indendørs Navn Klub År Alder Rekord
25 m Jan Jacobsen (f. 1963) Silkeborg 1979 16 år 584
18 m Henrik Toft (f. 1968) Aalborg 1984 16 år 582
     
Udendørs     
70m (36 pile) 122 cm Henrik Toft (f. 1968) Aalborg 1984 16 år 322
60m (36 pile) 122 cm Morten Caspersen (f. 1971) Køge 1988 17 år 332
50m (36 pile) 80 cm Benjamin Ibsen (f. 1992) Køge 2008 16 år 327
30m (36 pile) 80 cm Morten Caspersen (f. 1971) Køge 1987 16 år 351
FITA runde (144 pile) Benjamin Ibsen (f. 1991) Køge 2008 17 år 1304
70m runde (72 pile) Morten Theilgaard (f. 1989) Aalborg 2006 16 år 647
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Dame F-Kadet Recurve (16 – 17 år) 
Indendørs Navn Klub År Alder Rekord
25 m Nynne Holdt-Caspersen (f. 

1993) 
Aalborg 2010 17 år 551

18 m Anne Marie Laursen (f. 1993) Silkeborg 2010 17 år 562
     
Udendørs     
60m (36 pile) 122 cm Maja Jager (f. 1991) Broby 2008 16 år 326
50m (36 pile) 122 cm Maja Jager (f. 1991) Broby 2008 16 år 335
40m (36 pile) 80 cm Nynne Holdt-Caspersen (f. 

1993) 
Aalborg 2010 16 år 329

30m (36 pile) 80 cm Nynne Holdt-Caspersen (f. 
1993) 

Aalborg 2010 16 år 350

FITA runde (144 pile) Maja Jager (f. 1991) Broby 2008 16 år 1327
60m runde (72 pile) Nynne Holdt-Caspersen (f. 

1993) 
Aalborg 2010 16 år 640

 
 
Lovudvalgets bemærkning: 
DBSF registrerer ikke rekorder på basis af alder/afstand, men på basis af klasse og 
afstand på det tidspunkt, hvor rekorden blev sat. 
Det blev på forbundsmødet 2010 vedtaget at rekorder for den tidligere junior klasse – 
videreførtes som rekorder for FITA Kadet klassen og der startes en ny rekord registrering 
for FITA Junior klassen, da vi ikke har haft denne i DBSF regi før. 
Dette forslag vil betyde, at nogle skytter vil have skudt en rekord i en klasse, der ikke 
eksisterede, da de skød den, samt at andre skytter må afgive en rekord, der var gyldig, da 
den blev skudt og endnu ikke slået af en i klassen. 
FITA har ikke i forbindelse med ændringen af alderklasserne Junior og Kadet ændret på 
de eksisterende rekorder. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
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Forslag nr:  20 
Forslagsstiller: Arcus 
Emne: Ændringer af Danmarks- og forbundsmesterskaber i 

skiveskydning. 
 
Baggrund: 
 
Til Danmarksmesterskabet /forbundsmesterskabet i år udendørs var der så mange 
klasser, at det forekom uoverskueligt. Hvem er egentlig mestrene? Der var så mange 
kategorier, at man endda glemte nogle af dem i bladet ”Bueskydning”. Endvidere kunne 
man se, at der faktisk ikke havde været nogle i damesenior, hvis ikke masters og FITA 
junior havde stillet op i denne klasse. Herre senior kunne også have været større, hvis der 
ikke var andre kategorier som skytterne også kunne stille op i og måske vinde. Dette noget 
devaluerede og uoverskuelige Danmarksmesterskab fik os til overveje om ikke det kunne 
gøres bedre. 
 
Forslag: 
 
Der afholdes Danmarksmesterskab således: 
Udendørs på Olympisk runde (2 x 70 m med finaler) og indendørs på 18 m med finaler. 
Det afholdes individuelt for alle (4) buetyper og deles op i herre og damer samt holdfinaler 
i hver buetype. Der er ingen opdeling i aldersklasser. 
 
Forbundsmesterskaber forbliver opdelt som nu med FITA kadet, FITA junior, senior og 
masters i ét stævne og ungdom i et andet stævne. Der skydes på de respektive afstande 
på FITA-runden med eller uden finaler, dog afholdes kun holdskydning til 
ungdomsstævnet. Det betyder at forbundsmesterskaber evt. kan afvikles på én dag, 
såfremt dette ønskes. 
Der foreslås ingen ændringer i stævnet for ungdom, idet det er velfungerende og derfor 
bør forblive uændret. 
 
Begrundelse: 
 
Det har den fordel at flere kan deltage i Danmarksmesterskabet, men der er færre klasser. 
Dermed skulle det gerne blive mere spektakulært og mere gennemskueligt for 
udenforstående. Hvem forstår et mesterskab med 20-30 klasser og under 100 deltagere? 
Derudover skulle det give bedre muligheder for at bevare/opnå DIF-medaljer i alle 
kategorier til Danmarksmesterskabet, idet alle der kan/vil skyde afstandene kan deltage. 
Endvidere bliver det nemmere for arrangørerne idet de to voksenstævner bliver mindre og 
evt. kan holdes på én dag hver. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
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Forslag nr:  21 
Forslagsstiller: Hillerød Bueskyttelaug ved HC Rossau 
Emne: Diverse forslag med henblik på at sidestille Bar- og Langbuer med 

de øvrige buetyper 
 
 
Forslag: 
 
 

1. For at gøre buebladet mere interessant for de medlemmer der skyder disse 
buetyper, bør bladet, når der bringes top 10 lister inkluderer disse buetyper på 
listerne, 3D skydning bør også indgå. 

 
2. Det vil være ønskeligt at forbundet vil tilbyde/arrangerer stævner i udlandet for Bar- 

og Langbuer på lige fod med de øvrige buetyper, specielt for de unge, så de kan 
holde interessen. Vi ønsker gerne at der vil være nogle der vil hjælpe med at finde 
disse stævner. 

 
3. Betaling af leje i forbindelse med lån af forbundets samling af 3D dyr bør bortfalde, 

vi ønsker også at forbundet vedligeholder og udbygger beholdningen af dyr efter 
behov. 

 
4. Ved internationale stævner bør Bar- og Langbueskytter også udstyres med 

Landsholdstøj på lige fod med de øvrige skytter der tager ud til internationale 
stævner. 

 
5. Vi ønsker at forbundet støtter træningssamlinger for Bar- og Langbuer, for at 

udvikle de talenter vi har i dag. På sigt bør der laves et Elitecenter for disse 
buetyper. Hillerød og Sorø har taget initiativ til at samle de unge Bar- og 
Langbueskytter til træningssamlinger med henblik på træning op til de Nordiske 
ungdoms mesterskaber i Gilleleje næste år. 

 
 
- Dette er ikke lovforslag men henstillinger til bestyrelsen
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Forslag nr:  22 
Forslagsstiller: Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen 
Emne:  Lovkompleks delvist på engelsk. 
 
Begrundelse: 
Som overordnet regel ønsker vi, at det engelske FITA lovkompleks skal benyttes ved alle 
konkurrencer arrangeret af DBSF og dermed alle klubber under DBSF. 
Det vil betyde, at det danske lovkompleks alene skal indeholde DBSF’s love, regler for 
DBSF’s klasser og regler for DBSF’s mærker samt diverse danske undtagelser 
for/tilføjelser til FITA’s regler. 
Lovudvalget skal ikke længere benytte unødvendig tid til at oversætte FITA’s regler. 
Denne tid kunne i stedet bruges til noget mere fornuftigt. Forslaget vil også bevirke, at der 
undgås unødvendige og kritiske oversættelsesfejl. Forslaget vil også fremme forståelsen 
af, at de regler, der gælder for bueskydning i Danmark, ikke er noget ”vi bare” kan lave 
om, som det passer os. Vi er medlem af FITA og skal derfor følge FITA’s regler. 
Vi mener desuden at størstedelen af Danmarks befolkning læser og taler engelsk på et 
niveau, som i praksis tillader denne ændring. 
 
Forslag 
Vi er klar over, at dette er en stor og omfattende ændring, og lægger derfor op til, at 
forbundsmødet vedtager en principbeslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal 
forberede den nye struktur. 
Arbejdsgruppen skal udarbejde en rapport, som skal belyse fordele/ulemper ved overgang 
til FITA lovkompleks. Denne rapport fremsendes til klubberne inden næste forbundsmøde 
og sættes på dagsordnen og behandles som forslag på forbundsmødet 2012. 
 
 
 
Lovudvalget bemærkning: 
DBSF er et dansk forbund og vore regler og love skal derfor være på dansk, således at de 
kan forstås af alle medlemmer. 
 
 
- Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget 
 





 
 
  
 
 
 
 
  
 
I forbindelse med Forbundsmøde d. 10. april indstilles følgende personer til valg 
 
Bestyrelsen 
Forbundets formand  2 år Bestyrelsen indstiller Rolf Lind, der modtager genvalg 
Forbundets økonomiansv.  2 år Best. indstiller Steen Jørgensen, der modtager genvalg 
Breddeidrætsudv. formand  2 år Best. indstiller Hans Lassen, der modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Fyn  2 år Best. indstiller Jan Jager, der modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Jylland  2 år Best. indstiller Bjarne Strandby, der modtager genvalg 
1. Suppleant   1 år  Best. indstiller Kasper Hovgaard, der modtaget genvalg 
2. Suppleant   1 år Vakant 
 
Breddeidrætsudvalget 
Medlem   2 år Vakant – Hillerød indstiller HC Rossau til posten  
  
Eliteidrætsudvalget 
Medlem   2 år Best. indstiller Dan Hansen, der modtager genvalg 
 
Lovudvalget 
Formand  2 år Best. indstiller Flemming Skjoldborg, der modtager genvalg 
 
Dommerudvalget 
Formand  2 år Vakant – Dommerne indstiller Jane Sigil til posten 
Dommer Øst  1 år Da Jane stiller op til dommerformand – indstiller  
    øst-dommerne Michael Sigil til den ledige post 
 
A&O udvalget   
Medlem   3 år Best. indstiller Bjarne Jensen, der modtager genvalg 
1. suppleant  2 år Best. indstiller Karsten Weikop, der modtager genvalg 
 
Valg af interne revisorer 
Intern revisor 2  2 år  Best. indstiller Birgitte Clausen, der modtager genvalg 
Revisorsuppleant 1 1 år Best. indstiller Sanne Rahbek, der modtager genvalg 
Revisorsuppleant 2 1 år  Vakant 
 




