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Mødet startede kl. 10.
Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede mødet og bød velkommen.
Ad. 1

Valg af dirigent og mødesekretær
Søren Gøtzsche (SG), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent – og Helle
Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær.
SG konstaterede, at mødet var indkaldt og dagsorden udsendt rettidigt. Dagsordenen blev
herefter godkendt.

Ad. 2

Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg
Svend Christensen (Hillerød), Torben Olsen (Herning) og Peter Rygaard (Nordkysten) blev
valgt. Der var 98 stemmer til stede.

Ad. 3.

Optagelse af nye foreninger
Fredericia Bueskytteklub, Præstø Bskl. ”Gøngen” og Lollands Bueskytteklub blev endeligt
optaget. Da der ikke var en repræsentant for klubben på Lolland til stede, vil
optagelsesbeviset blive eftersendt.

Ad 4.

Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét – og der henvises i øvrigt til
de skriftlige beretninger
Rolf Lind (RL) indledte sin beretning med at præsentere bestyrelsesmedlemmer, ansatte
og udvalg.
RL ønskede herefter alle vore skytter, der har deltaget i udenlandske stævner og taget
medaljer tillykke.
Der er pt. 22 aktive dommere, 11 vest og 11 øst – og det er et tal, der er faldende.
Gennemsnitsalderen er ved at være høj, og RL opfordrede alle til at gå hjem i deres
klubber, finde dommerkandidater og få dem til at tage uddannelsen. Det vil være en grotesk
situation, hvis man bliver nødt til at aflyse stævner, da der ikke kan findes dommere til det.
Medlemsstatus for 2010 viser en medlemsnedgang på 1,8 %. Tallet er nok lidt dårligere,
idet RL er bekendt med, at nogle klubber har indberettet forkerte tal (de har indberettet de
samme tal til os, som de har indberettet til DIF). RL fremviste herefter et skema, der viste
medlemssammensætningen i klubberne. Det viser sig, at vi har mange klubber (41), der
gennemsnitligt har 16 medlemmer, 19 klubber, der gennemsnitligt har 44, og 5 klubber der
har 102 i snit. Antallet af medlemmer af fundamentet for DBSF’s eksistensberettigelse og
for klubbernes økonomi. RL opfordrede herefter klubberne til aktivt at gøre noget for at øge
antallet af medlemmer, ligesom DBSF vil arbejde med det samme i det visionsarbejde, der
skal i gang nu, og som er påbegyndt med klubbesøgene. DBSF vil i de næste 4 år sætte
mere fokus på klubberne, hvor elite og ungdom tidligere har i fokus, så vi kan få flere
medlemmer til fælles glæde for alle. Hvis vi kan højne kvaliteten i klubberne (faciliteter,
materiel, modtagelse af nye skytter, træningstilbud etc.) vil det kunne være med til at øge
rekrutteringen og fastholdelsen af medlemmer.
RL oplyste, at der vil blive udarbejdet et nyt politikkatalog, fornyet handlingsplaner etc. Pt.
arbejdes der med tanken om, at DBSF skal have en udviklingskonsulent, der specifikt tager
sigte på bredde og klubber. Der er pt. kun løn til en halvtidsstilling. DIF giver et tilskud på
85.000 kr. og der kan derefter hentes penge hjem via DIF’s fordelingsnøgle. Såfremt denne
konsulent vil kunne hjælpe klubberne med rekrutteringen, vil det også give en afsmittende
effekt på kontingentindbetalingen. Der er for nuværende ikke truffet nogen afgørelse
omkring det, men tanken er givet videre, og det skal tages med i det budget, der skal laves
for 2012.
Fællestræk for noget, der er kommet frem ved alle klubbesøg er behovet for trænere,
uddannelse, materiel, opfølgningskurser, trænerbesøg og fællestræning. Det er tydeligt at
se, at klubber, der har fået forbedrede faciliteter, ser fremgang i medlemstallene. Da flere af
de gennemgående ønsker alle relaterer til forbedret træning, er DBSF gået i gang med det:
Det første er ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept – som udarbejdes i samarbejde med
Team Danmark – træningen tilrettelægges efter skyttens alder. Noget er generelt omkring

ernæring, fysisk og mental udvikling etc. – og det får vi nærmest forærende fra TD, men
noget er også egentligt buerelateret. RL redegjorde efterfølgende nøjere for selve konceptet
omkring ATK.
Foranlediget af den webportal, der anvendes omkring elitearbejdet, er vi begyndt at
videreudvikle bueportalen, således at også klubberne og breddeskytterne kan få glæde af.
RL redegjorde nærmere for denne, der på sigt kan ses på www.bueportalen.dk. Man skal
være oprettet som bruger for at kunne komme ind.
Endeligt arbejdes der med trænings- og kursusmateriale. På recurvesiden primært med
udgangspunkt i Kim’s bog, der er ved at blive fortolket pål dansk – ligesom der arbejdes
med at få udarbejdet noget materiale til compound, så trænerne kan få noget relevant og
ordentligt materiale, der så sammen med webportalen kan give dem et ordentligt værktøj at
arbejde med. RL redegjorde herefter nøjere for, hvorledes dette skal udfærdiges og
distribueres. Det håbes færdigt til september 2012.
RL opfordrede klubberne til at
Resultatformidlingssystemet og 3 D dyr.
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DBSF’s

stævnemateriel:

RL redegjorde herefter for alle de større stævner, der skal afholdes på dansk jord de næste
par år, og opfordrede alle til at støtte op omkring dem: NUM i Nordsjælland i år, EM for
ungdom i 2012 og VM i 2015 – ligesom han takkede Århus for at afholde et internationalt
stævne med pengepræmier. Klaus Lykkebæk redegjorde for status på EM og RL for VM.
Frivillige hjælpere søges til begge arrangementer og kan allerede nu henvende sig til hhv.
Nykøbing F og DBSF.
RL afsluttede sin beretning med at ønske alle tak for et godt år og for det store frivillige
arbejde, så mange har lagt i det.
Dirigenten SG satte herefter beretningerne, både de skriftlige og den mundtlige til debat.
Poul Heinsen, København mener, at der mangler hæfter og træningsmateriale til bar- og
langbuer – og opfordrede til, at disse ikke glemmes. På øvrige fronter var han meget tilfreds
med de tiltag, Forbundet er i gang med.
H. C. Rossau, Hillerød opfordrede også til, at der rettes mere fokus på bar- langbueskytter
og buejægere.
Torben Olsen, Herning oplyste, at han er lidt bekymret over alt det arbejde, der lægges i de
internationale arrangementer. Er der økonomi i det – og burde de frivilliges arbejdskraft ikke
bruges til at lave f.eks. trænermateriale og kurser? Får vi i det hele taget flere medlemmer
ved at lave sådanne arrangementer.
RL svarede, at han er enig i, at bar- og langbuer ikke skal glemmes. De skal f.eks. også
med i materialet omkring ATK – der mangler pt. blot personer, der kan hjælpe med at
skrive.
Vi er også i større omfang begyndt at tage bar- og langbuer med i konkurrencesammenhænge. Det er nemlig korrekt, at det er en stor og voksende gruppe i forbundet, så
naturligvis skal de tænkes ind.
I forhold til TO’s bemærkning, kan det pt. ikke oplyses, om DBSF vil få noget ud af
arrangementerne. Det kan til gengæld oplyses, at DBSF ingen udgifter vil få. Der vil komme
væsentlig mere omtale af bueskydning – og RL tror ikke det vil gå ud over det frivillige
arbejde - tværtimod vil de frivillige få både energi og oplevelser ud af det, som de kan tage
med hjem i klubberne.
Torben L. Johannessen, Broby ville gerne rose RL for hans tiltag om, at der skal gøres
noget for klubberne. Det er dér, indsatsen skal lægges – så får vi større bredde og dermed
elite. Han udtrykte håb om, at det så ville være muligt at kunne hente hjælp fra forbundet,
såfremt man har problemer med sin kommune omkring ønsker om faciliteter. Endeligt
opfordrede han T.O. til at kontakte Eliteudvalget, såfremt de skulle ønske trænere ud, idet
der findes en større gruppe personer, der meget gerne tager ud og underviser i klubberne
mod en mindre sum penge.

HC Rossau takkede for tilskud til Non-Sight Archers, sagde tak for de ”påske-æg” han
synes, er blevet givet til bar- og langbueskytter i dag – og endte med at oplyse, at der
allerede nu findes personer blandt dem, der står klar til at hjælpe med diverse opgaver
indenfor felt og skiveskydning.
Stig Mejlbjerg, Arcus anser alle tiltag, internationale stævner, for noget, der kan fremme
bueskydning. Ansvaret ligger hos os selv. Det er derfor vigtigt, at vi husker at reklamere for
det.
RL oplyste, at klubberne naturligvis altid skal være velkomne til at kontakte bestyrelsen,
men f.eks. kontakt til kommuner vil være en af de opgaver, der naturligt vil komme til at
ligge hos en udviklingskonsulent – og efterlyste herefter personer til bar- og langbue udvalg.
Morten Holm-Nielsen, Århus takkede RL for at få de store arrangementer til landet. Derefter
mente han, at tiden nu er inde til, at vi på næste forbundsmøde kan ansætte en
deltidsudviklingskonsulent. Han håbede, at den ansatte ikke vil blive sat til at favne for bredt
i starten, men i stedet starte med et regionalt område af gangen til gavn for udviklingen i
dansk bueskydning.
Torben Olsen, Herning oplyste, at han er meget imponeret over, at diverse arrangementer
er kommet til landet, han ser bare gerne, at ressourcerne i stedet bliver brugt på udvikling af
træningsmateriale, PowerPoint præsentationer etc, til brug ude i klubberne. Derudover
synes han, der mangler fokus på compound. Han synes, der altid først er fokus på recurve
– og derefter kommer det på compound. Når alt dette så er i orden, kan man begynde at
koncentrere sig om de store internationale arrangementer, idet han føler det tager fokus fra
skytterne.
RL takkede alle for deres indlæg og opbakning omkring forbundets tiltag. De sidste år viser,
at de største forandringer sker, hvor der er ansatte til at lave arbejdet, idet det er hårdt, når
alt arbejde skal laves frivilligt. Gennem de sidste år har fokus været på eliten – nu er det
breddens tur.
Søren Gøtzsche betragtede herefter beretningen som værende godkendt.
Dagsordenen blev herefter suspenderet for uddeling af hædersbevisninger.
DBSF’s og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal, gik til Stephan Hansen, Nykøbing F
for hans helt fantastisk gode sæson. Stephan fik herefter overrakt pokalen og en check på
kr. 5.000 fra Danage.
DBSF’s Jubilæumspokal gik til Martin Damsbo, Brande for hans kæmpestore resultater i
året, nok en af verdens bedste compoundskytter.
Bronzenåle blev givet til Jan Petersen, Glostrup og Gudrun Gehrt, Sønderborg for deres
mangeårige virke som dommere i forbundet, samt til Leon Frantzen, Nordkysten bl.a. for
hans store arbejde med ungdommen. LF er blevet indstillet til nålen af sin klub, hvorefter
bestyrelsen har vedtaget det. LF takkede alle de, der har hjulpet ham med arbejdet.
Ad. 5.

Regnskab, økonomiansvarlige forelægger:

5.1

Det reviderede regnskab og status for 2010
Steen Jørgensen (SJ) indledte sin forelæggelse med at oplyse, at han allerede inden
forbundsmødet formelt havde godkendt det fremlagte regnskab. Det er nu også blevet
underskrevet af ham, således at alle formalia er i orden – og dirigenten bekræftede, at han
har set det.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 154.000 mod forventet underskud på 161.000 – og
SJ redegjorde herefter for de større udsving i forbrug i forhold til budgettet.
Der var ingen øvrige spørgsmål til regnskabet, og det blev herefter godkendt

5.2

Fastsættelse af kontingent til forbundet
Kontingentsatsen for 2011 blev vedtaget – uændret i.f.t. sidste år – Årligt 300 for ungdom
og 400 for voksne.

5.3

Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og
næstkommende års budget til godkendelse
SJ redegjorde først for principperne omkring tilblivelsen af budgettet, og gennemgik derefter
budgettet for 2011. Det er lidt højere end forventet, idet vi har fået flere midler fra TD – bl.a.
senest 150.000 kr. til ATK, som ikke fremgår af budgettet, da det er kommet efter budgettet
blev lavet. Herefter gennemgik han tallene i budgettet og redegjorde for de forskellige
poster. Der ydes lidt større tilskud til bredden i år i forhold til eliten. Da egenkapitalen efter
årets afslutning stadig ligger indenfor det råderum, som bestyrelsen har bestemt, at der skal
være, kan SJ som økonomiansvarlig godt indestå for, at der budgetteres med et underskud
på resultatet.
SG satte herefter budgettet til debat
Poul Heinsen efterlyste på ny større tilskud til bar- og langbuer, bl.a. til udfærdigelse af
materiale.
SJ svarede hertil, at penge til f.eks. materialer mm. skal findes under breddeaktiviteter, bl.a.
kursus materiale. Posten Bar- og Langbuer under Elitebudgettet skal udelukkende bruges
til rejse- og træningsaktiviteter til internationale stævner. KLY supplerede ved at oplyse, at
der internationalt pt. kun er 1 stævne årligt, som de kan deltage i, nemlig hhv. EM og VM i
3D.
H.C. Rossau foreslog, at nogle af de budgetterede penge kunne bruges til at sende disse
skytter til almindelige stævner i udlandet.
Torben L. Johannessen bemærkede, at der også skal stilles pointkrav til 3D skytter,
således at de - som recurve- og compoundskytter – skal klare et cut, for at de kan sendes
ud og repræsentere Danmark. Alternativt må de tage af sted for egen regning.
SG henviste til, at spørgsmålet lød på, at der skulle ydes større tilskud til kursusmateriale til
bar- og langbue skytter.
SJ supplerede med at opfordre disse til at lægge pres på breddeudvalget og derved få
adgang til nogle af de penge, der allerede er hensat til bl.a. træningsmateriale.
RL oplyste til de øvrige bemærkninger, at der altid er tale om en afbalancering. Forbundet
skal finde ud af, hvilke stævner der er tale om, og skytterne skal vænnes til at deltage i
internationale stævner. Derfor valgte eliteudvalget at sende folk af sted på andre
udtagelseskrav end der er til recurve og compound, hvilket nok også vil ske de næste par
år. Derefter udtalte RL, at han er usigeligt glad for at høre, at der er bar- og langbueskytter,
der er villige til at tage en tørn i det videre arbejde, da forbundet mangler folk, der har viden
herom.
KLY supplerede med at oplyse, at det er svært at sætte pointkrav til 3D, da der kan være
stor forskel på baneudlægningerne.
Ved råbudgettet for 2012 oplyste SJ, at ved godkendelse af dette, har man ikke pr.
automatik godkendt den bebudede kontingentforøgelse i 2012. Den skal først endeligt
vedtages på FBM i 2012.
KLY supplerede med at oplyse, at eliteudvalget vil arbejde på at få afsat flere penge til barog langbuer i 2012.
SG betragtede herefter budgettet for 2011 og forhåndsbudgettet for 2012 som godkendt.
Mødet blev herefter suspenderet 1 time for frokost.

Ad. 6

Behandling af indkomne forslag

Flemming Skjoldborg, Formand Lovudvalget indledte mødet med at foreslå, at alle forslag vil træde i
kraft umiddelbart efter Forbundsmødet.
- Vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

00
DBSF Lovudvalg
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 appeludvalg har opsættende virkning.
- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

01
Nykøbing F. Bueskyttelaug – Dan Hansen
Fjerne paragraf om at forbundet skal godkende deltagelse i udenlandske
stævner

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.
- Lovudvalgets forslag vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

02
TIK Bueskydning
Danske rekorder kan kun sættes i den klasse man stiller op i.

- Forslaget kan ikke godkendes – og det beholdes som det er nu.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

03
Broby Bueskytteklub – Torben L. Johannesen
Sponsorreklamer

Kap. – 5 Reklamer - Ved nationale stævner, er der ingen begrænsning på arealet af reklamer.
- Bemærkning på udsendte materiale om at bestyrelsen ikke kunne anbefale forslaget var forkert.
Bestyrelsen kunne godt anbefale det. Forslaget blev herefter vedtaget.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

04
Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen
Ny betegnelse for Kadet

- Forslaget blev sendt til afstemning. 35 for og 63 imod – hvorefter forslaget faldt.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

05
DBSF Lovudvalg
Harmonisering af DBSF 70m runde med FITA 70m runde

- Forslaget blev sendt til afstemning – 49 for, 37 imod og 12 undlod at stemme – Forslaget blev
herefter vedtaget.

Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

06
DBSF Lovudvalg
50m runden og compound runden

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.
- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

06a
DBSF Lovudvalg
50m runden for compound ved sommerskydning

Under forudsætning af at forslag 6 vedtages, så foreslår lovudvalget, at sommerskydning for
compound ændres fra en 70m runde til en 50m runde
- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

07
Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen
Forbedring af patruljeinddelingen.

- Herning trak forslaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

08
Nr. Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere
Oprette instinktiv bueklasse ved 3D skydning

- Forslaget trukket til fordel for forslag 8a (definitionsspørgsmål)
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

08a Ændringsforslag til 8
Nr. Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere
Oprette instinktiv bueklasse ved 3D skydning

- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

09
Hillerød Bueskyttelaug – HC Rossau
Langbue - splitfinger

Hillerød stillede forslag om, at langbue skytter, der ønsker at skyde internationalt, skal bære et
synligt mærkat, der viser, at de skyder efter de internationale regler.
Lovudvalget bemærkning:
Der er ikke praktik med mærker på udstyret. Paragraf 9.14.4.5 foreslås i stedet ændret, således at
første linje bortfalder, og man herefter følger de internationale regler.
• 11. Under optræk skal der skydes med en finger over og 2 fingre under nockpunktet
– ingen streng eller ansigt ”walking” er tilladt
- Lovudvalgets ændringsforslag blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

10
Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen
Alle nationale 3D feltskydningskonkurrencer skydes som 1 pil skydning
dog undtaget klasserne: Kadet (DBSF Kadet), Mini og Mikro

- Forslaget blev vedtaget. Der gives dog dispensation til Danish Open i 2011

Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

11
DBSF Lovudvalg
50m og Compound runden indføres ved udendørs DM

- Forslaget blev vedtaget – konsekvensrettelse af forslag nr. 6
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

12
Aarhus Bueskyttelaug
Compound runden indføres ved DM

- Forslaget bortfaldt grundet vedtagelse af forslag 11
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

13
TIK Bueskydning / Aalborg Bueskyttelaug
DM skal følge international standard med skift mellem FITA og OL runde
som kvalifikation

- Forslaget blev vedtaget med den ændring, at kun recurve skifter. Compound skyder 50m hvert år.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

14
TIK Bueskydning
Danmarksmesterskaber skal altid afgøres ved finaleskydning

- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

15
Hillerød Bueskyttelaug – HC Rossau
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.
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 forbunds-mesterskabet i 3D som et
Danmarks Mesterskab.
- HC Rossau supplerede, at der ikke er tale om, at det skal være om DM-medaljer, men mere et
spørgsmål om, at Bar- og langbuer får lov til at skyde med ved stævnet. Henstillingen blev taget til
efterretning af bestyrelsen.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

16
Hillerød Bueskyttelaug – Allan Risager
Holdskydning – Obligatorisk betaling

Alle, der er tilmeldt holdskydning, skal have lov at skyde finaleskydning – hvis ikke, skal de have
gebyr tilbage.
Lovudvalgets bemærkning:
Der er ikke i lovkomplekset noget krav om, at holddeltagelse er obligatorisk – det er op til den
arrangerende klub.
- Hillerød trak forslaget – under forudsætning af, at bestyrelsen næste år fremlægger forslag om, at
finaleskydningen for hold udvides til 16 hold mod nu 8.

Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

17
DBSF Lovudvalg
Piletykkelse langbuer

- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

18
DBSF Lovudvalg
FITA Buejæger udgår

- Forslaget blev vedtaget
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

19
Aalborg Bueskyttelaug
Registrere RIGTIGE Danske rekorder i F-Kadet og F-junior klasserne

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)
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 aldersklasserne Junior og Kadet ændret på de
eksisterende rekorder.
SG oplyste, at det for DIF er af historisk værdi, at det altid er den til enhver tid bedste præstation,
der fremgår af rekordlister og henstillede derfor til, at forslaget udsættes, og at der i mellemtiden
nedsættes et gruppe, der vil sørge for, at rekorderne registreres ordentligt – og gerne med
tilbagevirkende kraft. Evt. med en skæringsdato. Gerne således at man til næste år kan fremlægge
en redegørelse for, hvordan man fremover skal gøre.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

20
Arcus
Ændringer af Danmarks- og forbundsmesterskaber i skiveskydning.

Stig Mejlbjerg, Arcus uddybede, at det udelukkende er et forslag om, at mesterskabet for de, der
kan skyde om DIF medaljer, afholdes for sig selv, således at man som skytte ikke afholdes fra også
at stille op i sin egen klasse (Masters og/eller FITA Junior/Kadet).
Det kan ultimativ betyde, at der skal laves endnu et stævne.
SG opfordrede til, at man også her udsætter behandlingen af forslaget, og at bestyrelsen laver et
oplæg til en fremtidig måde at afholde Mesterskaber på – evt. et Forbundsmesterskab – Inkl.
Masters, FITA Junior og FITA Kadet og så et decideret DIF mesterskab udelukkende for Seniorer –
eller hvordan det nu kan laves, hvor der tages højde for diverse problematikker.
Arcus havde ingen bemærkninger til dette.

Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

21
Hillerød Bueskyttelaug ved HC Rossau
Diverse forslag med henblik på at sidestille Bar- og Langbuer med de
øvrige buetyper

- Bestyrelsen noterer sig disse forslag – og der henstilles til, at interesserede bar- og langbuer
melder sig på banen, så der kan nedsættes et udvalg, der kan hjælpe omkring f.eks. 3D.
Interesserede bedes henvende sig til Klaus Lykkebæk.
Forslag nr:
Forslagsstiller:
Emne:

22
Herning Bueskyttelaug – Torben Olsen
Lovkompleks delvist på engelsk.

Torben Olsen opfordrede til, at undtagelser tydeligere skal fremgå af lovkomplekset, og at DBSF’s
lovkompleks skal være tættere på FITA’s.
- Forslaget blev ikke vedtaget
SG konkluderede, at alle forslag gælder fra nu. Forslag kan blive vedtaget med de nødvendige
konsekvensrettelser. Han henviste også til, at i flere forbund i Idrættens Hus er det tilføjet i deres
love, at såfremt der er tvivlstilfælde i fortolkninger af disse, er det originalversionen der tæller.
RL oplyste, at FITA efter kongressen i juni vil ændre navn til WA – World Archery Federation –
World Archery i daglig tale.
Mødet blev herefter suspenderet i 10 min.

Ad. 7

Ad. 8.

Ad. 9.

Valg til forbundets bestyrelse:
Forbundets formand (2 år)
Forbundets økonomiansvarlige (2 år)
Breddeidrætsudvalgets formand (2 år)
Bestyrelsesmedlem Fyn (2 år)
Bestyrelsesmedlem Jylland (2 år)
1. Suppleant (1 år)
2. Suppleant (1 år)

Rolf Lind genvalgt
Steen Jørgensen genvalgt
Hans Lassen genvalgt
Jan Jager genvalgt
Bjarne Strandby genvalgt
Kasper Hovgaard genvalgt
Vakant

Valg af nedsatte udvalg:
1 medlem af Breddeidrætsudvalget (2 år)
1 medlem af Eliteidrætsudvalget (2 år)
Lovudvalgets formand (2 år)
Dommerudvalgets formand (2 år)
Dommer Øst – udenfor valgperioden (1 år)
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år)
1. suppleant til amatør- og ordensudvalget (2 år)

H.C. Rossau valgt
Dan Hansen genvalgt
Flemming Skjoldborg
Jane Sigil valgt
Michael Sigil valgt
Bjarne Jensen genvalgt
Karsten Weikop genvalgt

Valg af interne revisorer
Intern revisor 2 (2 år)
1. revisorsuppleant (1 år)
2. revisorsuppleant (1 år)

Birgitte Clausen genvalgt
Sanne Rahbek genvalgt
Vakant

Ad. 10 Fastsættelse af
1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden
2. Dato for næste Forbundsmøde

Fri – Ingen fast tilmeldingsafgift
Søndag d. 15. april 2012 på Fyn

