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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og mødesekretær

2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

3. Optagelse af nye foreninger

4. Aflæggelse af beretninger (Aflægges som tidligere år under ét)
4.1 Bestyrelsens beretning v/ formanden 
4.2 Lovudvalgets beretning 
4.3 Dommerudvalgets beretning 
4.4 Eventuelle andre udvalgsberetninger 

5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger:
5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og 

næstkommende års budget til godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til forbundets bestyrelse:
Forbundets næstformand
Medlem med ansvar for den sportslige eliteledelse
1 Bestyrelsesmedlem (uden portefølje)
1. Suppleant
2. Suppleant

8. Valg af nedsatte udvalg:
2 medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges
2 medlemmer af dommerudvalget – Øst og Vest – vælges på dommermøde i april 
1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år) - Medlem
1 suppleant til amatør- og ordensudvalget (2år)

9. Valg af interne revisorer
Intern revisor 1 og 2 revisorsuppleanter

10. Fastsættelse af:
Næste Forbundsmøde

11. Eventuelt



 
 
 

STEMMETAL OG KONTINGENT 2020 
 

Foreninger 

Ungdom 
2020 

Voksne 
2020 

I alt 
2020 

I alt 
2019 

Stemmer 
2020 

Kontingent 
2020 

3D Bueskydning Virtuel 0 6 6 5 1 2.850,00 

ARCUS 21 27 48 33 4 19.965,00 

Brande Bueskytteklub 1 4 5 9 1 2.240,00 

Broager Ungdoms & I.F. Bueskytteafd 11 9 20 22 2 8.015,00 

Broby Bueskytteklub 19 44 63 58 5 27.360,00 

Bueklubben for BJ og 3D skytter - Sjælland 0 5 5 6 1 2.375,00 

Bueklubben for Buejægere og 3D skytter - Jylland 0 11 11 12 1 5.225,00 

Bueskydning Lavia København 9 34 43 52 3 19.210,00 

Bueskytterne Midtsjælland 0 4 4 0 1 1.900,00 

Christiansfeld IF Bueskytter 6 12 18 14 2 7.740,00 

Efterskolen Flyvesandet 8 4 12 17 1 4.620,00 

Esbjerg Archery 20 29 49 47 4 20.575,00 

Favrskov Bueskytter 1 14 15 21 1 6.990,00 

Fredericia Bueskytteklub 7 18 25 37 2 10.930,00 

Frederiksberg Bueskydning TBD 0 7 7 12 1 3.325,00 

Frederiksværk Bueskytteforening 8 17 25 18 2 10.795,00 

Gladsaxe Bueskytte Klub 18 51 69 60 5 30.345,00 

Glostrup Bueskyttelaug 22 19 41 38 3 16.505,00 

Gribskov Bueskytteklub 4 6 10 16 1 4.210,00 

Gøngen Bueskytteklub 7 8 15 20 1 6.180,00 

Haderslev Bueskyttelaug 36 20 56 73 4 21.740,00 

Herning Bueskyttelaug 8 17 25 24 2 10.795,00 

Hillerød Bueskyttelaug 45 66 111 112 5 46.650,00 

Himmerlands Bueskyttelaug 0 5 5 6 1 2.375,00 

Hinnumhut Bueskytteklub 7 14 21 24 2 9.030,00 

Holstebro Bueskytteforening 17 37 54 59 4 23.355,00 

Hvidovre Langbue Laug - Ull's Sønner 2 13 15 11 1 6.855,00 

IF1864 Frederikssund Bueskydning 13 19 32 38 3 13.445,00 

Kalundborg Bueskytteforening 13 21 34 29 3 14.395,00 

Københavns Bueskyttelaug 45 104 149 142 5 64.700,00 

Køge Bueskyttelaug 24 57 81 77 5 35.235,00 

Lammefjordens Bueskytter 0 9 9 0 1 4.275,00 

Lavia Odense 17 26 43 37 3 18.130,00 

Lejre Langbue Laug 1 28 29 31 2 13.640,00 

Lollands Bueskytteklub af 2010 (LBK) 12 15 27 26 2 11.205,00 

Lyngby Bueskyttelaug 35 84 119 127 5 51.800,00 

Magleby Fri- og Efterskole 6 4 10 26 1 3.940,00 

Middelfart Bueskyttelaug 12 18 30 23 2 12.630,00 

Midtfyns Bueklub 10 13 23 18 2 9.575,00 

Nivå G.F's Bueskytteafdeling 8 34 42 42 3 18.870,00 

Nordkystens Bueskyttelaug 1 16 17 14 2 7.940,00 

Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere 0 25 25 32 2 11.875,00 

Nsu Bueskytteafdeling 0 6 6 6 1 2.850,00 

Nykøbing F Bueskyttelaug 10 23 33 29 3 14.325,00 

Næstved Bueskyttelaug 6 11 17 14 2 7.265,00 

Odense Bueskytte Klub 12 18 30 32 2 12.630,00 

Palnatoke - Kolding bueskytteklub 8 11 19 30 2 7.945,00 

Pamhule 3D Buejægere 0 14 14 10 1 6.650,00 

Randers Bueskyttelaug 17 61 78 89 5 34.755,00 



Ribe Bueskyttelaug 7 18 25 21 2 10.930,00 

Roskilde Bueskytteklub af 1972 31 41 72 85 5 30.015,00 

Rønne Bueskytte Laug 5 13 18 23 2 7.875,00 

Silkeborg IF's Bueskydning 16 24 40 42 3 16.840,00 

Slagelse Bueskyttelaug 1 10 11 14 1 5.090,00 

Sorø Bueskyttelaug 32 59 91 84 5 38.905,00 

Stensballe I K Bueskytteafd 4 18 22 26 2 9.910,00 

Sønderborg Bueskyttelaug 11 29 40 28 3 17.515,00 

Thy Bueskyttelaug 11 11 22 25 2 8.965,00 

Trelde Næs Bueskytteafd. 9 29 38 31 3 16.835,00 

Taastrup Idrætsklub Bueskytteafd. 29 60 89 81 5 38.360,00 

Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 10 22 32 23 3 13.850,00 

Varde Bueskyttelaug 24 37 61 62 5 25.735,00 

Vejen Bueskytteforening 4 8 12 12 1 5.160,00 

Vejle Bueskyttelaug 4 28 32 31 3 14.660,00 

Veteranernes Bueskyttelaug 0 8 8 17 1 3.800,00 

Viborg Bueskyttelaug 5 20 25 27 2 11.200,00 

Vordingborg Bueskyttelaug 1 15 16 22 2 7.465,00 

West Vendsyssel Buelaug 2 18 20 12 2 9.230,00 

Aabenraa Bueskyttelaug 11 18 29 38 2 12.290,00 

Aalborg Bueskyttelaug 29 45 74 81 5 31.235,00 

Aarhus Bueskyttelaug 52 138 190 194 5 83.230,00 

Nedlagte klubber             

I alt Danmark 2020 825 1787 2612 2663 182 1.129.325,00 

Medlemsfremgang/tilbagegang     -2,79 -1,15     
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Bestyrelsens beretning 
 
”Det er sjovt at skyde med bue” 
Vi har i en del år haft et motto, der hed, at det skal være sjovt at skyde med bue. 
Med det store arbejde, der bliver gjort i alle vores klubber for at skabe gode træningsmiljøer, kan vi vel godt nu 
sige at: ”Det er sjovt at skyde med bue”. 
 
INTERNATIONALE SPORTSLIGE RESULTATER 
Dansk bueskydning har i de seneste mange år taget virkelig mange medaljer med hjem fra de store 
begivenheder. I 2019 måtte vi se antallet og karaten dykke lidt, men det skal ikke forhindre, at vi glæder os 
over, at vi som relativ lille idræt i en – i international sammenhæng – relativ lille nation, stadig kommer hjem 
med flotte resultater fra de største scener. Vores ungdom tog nogle flotte resultater med hjem fra Ungdoms 
VM i Madrid. Natasja Stütz fik en flot sølvmedalje i Kadet Compound-klassen og Herre Compound Kadet-holdet 
(Mathias, Tore og Christoffer), nåede at sætte to verdensrekorder, inden de skød sølvmedaljen hjem til 
Danmark.  
Til European Games fik vores Recurve Damehold (Randi, Anne Marie og Maja) skudt sig hele vejen til en meget 
flot bronzemedalje. 
Til World Cups holdt vores compoundskytter sig ikke tilbage i holdskydningen. Herre Compound-holdet 
(Stephan, Martin og Mads) fik i sæsonen hente en guldmedalje og en sølvmedalje med hjem, og vores 
Compound Mix-hold (Tanja og Stephan) fik en sølvmedalje med hjem. 
Tanja fik også med sine individuelle placeringer kvalificeret sig til World Cup finalen. 
Til OL-kvalifikationen, som blev afholdt under VM, skød Maja sig til en OL-billet til Tokyo. Maja blev i efteråret 
Danmarks første atlet, der blev udtaget af DIF/Danmarks Olympiske komite til legene i Tokyo. 
Der er flere internationale resultater i eliteberetningen til forbundsmødet. 
Tak til alle skytter der har været til internationale stævner og på fornemste vis repræsenteret Bueskydning 
Danmark. 
 
NORDISK UNGDOMSMESTERSKABER 
De nordiske ungdomsmesterskaber blev i 2019 afholdt i Danmark. Aalborg Bueskyttelaug havde fået opgaven 
at står for stævnet. 
Traditionen tro var vejret ikke rigtigt med os den juli weekend, man kunne let havde troet, det var en kold 
november dag.  Men trods udfordringerne med vejret blev et rigtigt godt stævne afviklet i meget flotte 
omgivelser. En stor tak skal lyde til Aalborg Bueskyttelaug og alle deres frivillige for det store arbejde med at få 
afviklet NUM. 
En af de udfordringer vi har til NUM, er at lørdagene tit bliver meget lange. Vi har derfor de sidste par år 
diskuteret til Nordisk Møde, om NUM skulle udvides til tre dage. 
Det er på Nordisk møde i 2020 vedtaget, at vi i 2021, hvor stævnet vil blive holdt i Finland, udvider stævnet til 
tre dage for at afprøve det. Efter stævnet i Finland, vil udvidelsen blive evalueret. Ved samme møde blev det i 
øvrigt aftalt, at Grønlandske skytter inviteres til NUM, da vi efterhånden har god kontakt til Grønland og også 
har afviklet kurser for grønlandske trænere.  
 
COMBAT ARCHERY 
I 2019 fik sat gang i satsningen med Combat Archery, med Patricia Andersen som deltidsansat 
projektkonsulent. Finansieringen til opstart af Combat Archery kom fra DIFs initiativpulje, som havde givet et 
tilskud på 300.000 kr. Patricia har været rundt i mange klubber, for at præsentere spillet og der blev afholdt 
den første Danmark turnering. Turneringen blev afsluttet med et finalestævne.  
Tillykke til Thy Bueskyttelaug, som blev den første vinder af turneringen. 
Tak til Patricia for din store indsats, med at skyde Combat Archery i gang. 



DOMMERE 
Vores dommerbestand er desværre blevet noget mindre i det forløbne år, og hvis afgangen fortsætter, kan vi 
risikere at stå i en situation, hvor vi kun kan holde få WA-godkendte stævner. Vi er altså nødt til at skaffe 
dommere, og vi er dybt afhængige af jeres hjælp. Der kommer ingen interesserede ud af, at vi holder møder i 
Bueskydning Danmarks bestyrelse. Det er nødvendigt, at I kigger jer om i klubben, skaber interesse for 
dommergerningen og peger på en eller flere, som kunne have lyst til at prøve kræfter med den grønne 
dommertrøje. Det næste dommerkursus bliver afholdt først i 2021. 
 

Som noget nyt, laver vi en aspirant ordning, hvor man kan få lov til at følge en erfaren dommer til et par 
stævner, inden man beslutter sig for at tage dommeruddannelsen. Med den ordning, skulle man meget gerne 
få inspiration til at blive dommer. 
Vi kan ikke undvære vores dommer til vores stævner og hvert andet år, er de også ude at sikkerhedsgodkende 
alle klubbernes udendørs baner. Det er et stort arbejde og hvis vores dommere fortsat skal kunne løfte denne 
opgave, bliver vi nødt til at udvide vores dommerstand. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle dommerne for det store arbejde i udfører, og jeg vil opfordre 
klubber og skytter til også at give dommerne en ”tumbs-up”, når I mødes på skydelinjen 
 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
På forbundsmødet i 2019, var det et af emnerne under beretningen, om vi fortsat skulle udgive vores magasin. 
Bestyrelsen fik til opgave at komme med et oplæg til næste forbundsmøde. 
Selve strategien bliver præsenteret i den mundtlige beretning til forbundsmødet. Bestyrelsen vil dog anbefale, 
at vi i fremtiden fortsat udgiver et magasin. Vi vil foreslå et halvårsmagasin, som bliver ekstra lækkert og som 
egner sig til at have liggende på bordet i klubben. Magasinet vil fortsat blive udgivet digitalt, men der vil blive 
en mulighed for at bestille en printet udgave, sådan som mange har efterspurgt.  
 

MEDLEMSTALLET 
Bueskydning Danmarks medlemstal er fortsat svagt faldende. Der er tale om, at vi har mistet 51 medlemmer 
siden sidste beretning, men vi har mistet lige knapt 100 medlemmer de seneste to år. Og det i en periode, hvor 
vi har arbejdet intensivt med aktiviteter, som markedsfører bueskydning blandt andet overfor børn, med 
større synlighed og med et stort engagement fx i Skole OL, buernes dag mv.  
 
 

 
 

ØKONOMI 
Forbundets økonomi er ikke så meget anderledes i 2019, end den har været i andre år. Igen slutter vi året af 
med en underskud, dog betydeligt mindre end året før. Vi har i det store hele fået afviklet vores aktiviteter 
som forventet. Det viser, at vi har glæde af den nye organisering sådan, at vi ikke gentager udfordringen med 
at skulle skubbe de eksternt tildelte midler fra år til år.  
Vi har haft det mål, at de nye aktiviteter kom klubberne til gode i form af mange nye medlemmer. Det er 
desværre ikke helt det billede vi ser, når klubberne indberetter medlemmer. Som jeg netop har vist er 
medlemstallet faldende. Hvis vi ikke evner at øge medlemstilslutningen til klubberne og dermed til forbundet, 
vil vi på længere sig være nødt til at skrue ned for omkostningerne, og det vil betyde lavere aktivitetsniveau 
eller højere brugerbetaling. Jeg håber, at det nye medlemssystem – efter en lang og noget besværlig fødsel – 
komme til at understøtte en mere korrekt indberetning af medlemmer og således også en mere fair og 
solidarisk kontingentbetaling.  
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VI SØGER DIALOG 
Siden sidste Forbundsmøde har der igen været afholdt formandsmøde i november.  
Tak til alle, der valgte at bruge en lørdag sammen med bestyrelsen og hinanden for at fremme bueskydningen i 
Danmark. Og tak for engagementet i både workshop, debatter m.v.  
Det giver bestyrelsen rigtig god feedback til vores fortsatte arbejde for forbundet. 
I marts måned blev der afholdt en pigeworkshop i Taastrup. Workshoppen blev afholdt fredag aften forud for 
ungdoms DM. Her blev diskuteret, og der kom gode forslag til, hvordan vi skal arbejde med vores strategiske 
pigespor. Tak til deltagerne for at bruge en fredag aften. 
I januar måned 2020 havde vi indbudt en række bueskytter til at diskutere kontingentstruktur i Bueskydning 
Danmark. Efter en dags gode diskussioner blev den overordnede konklusion, at den måde vi opkræver 
kontingent på, er den rigtige. Men også, at vi i alle vores klubber skal indberette alle klubbens aktive 
medlemmer.  
 
TAK FOR INDSATSEN 
Vi har heldigvis mange frivillige ude i vores klubber under Bueskydning Danmark. Uden deres store arbejde vil 
vi ikke kunne eksistere – så tak for jeres indsats for bueskydningen. 
En tak skal også være til vores medarbejdere. I er med til at servicere vores klubber, være den daglige kontakt, 
arbejde med klubudvikling og vores talent- og elitearbejde og en hel masse andet. Tak for indsatsen i 2019. 
Tak til DIF og Team Danmark for et godt samarbejde i 2019. Vi har tilknyttet to konsulenter fra henholdsvis DIF 
og TD. En stor tak til Mikkel Øhrgaard fra DIF for et altid konstruktivt samarbejde og hjælp undervejs. 
Tak til Lars Balle Christensen fra Team Danmark, som vi har haft mange udbytterige diskussioner og sparringer 
med omkring vores talent- og elite arbejde.  
Efter udarbejdelse af Masterplanen for 2020, er der sket en omorganisering i TD, hvilket har betydet, at vi har 
fået ny konsulent Jakob Ovesen. Vi ser frem til samarbejdet, som allerede er godt i gang. 
 
Tak til bestyrelsen for nogle rigtig gode diskussioner til vores bestyrelsesmøder og for jeres store arbejde for 
bueskydningen i Danmark. 
 
Jeg vil slutte den skriftlige beretning og samtidig henvise til de andre skriftlige beretninger. 
Med håbet om at se mange af jer til forbundsmødet den 28. marts i Odense. 
 
Husk: Det er sjovt at skyde med bue. 
 
 
Morten Holm Nielsen  
Formand Bueskydning Danmark  
  



 
 

 
 

 
 

Eliteansvarliges beretning 
 
 

2019 blev et år, hvor der flere projekter kom på plads. De 4 talentcentre fungerer nu godt med nogenlunde 
ensartede præmisser og kapaciteten ser fornuftig ud. Når der er behov og mulighed, vil vi gerne oprette endnu 
et talentcenter. Talentcentrene får fremover en mere central opgave, idet træningen for ungdomslandsholdets 
skytter primært vil finde sted her.  
 

Landsholdscentret i Brøndby er også for alvor kommet i gang, og der arbejdes fortsat på at forbedre dette, 
både hvad angår selve faciliteten og træningsmiljøet. 
 

Projekt 2024 (udvikling af potentialet hos unge skytter frem mod 2024) er nu godt i gang med fast ugentlig 
træning i Brøndby og træningssamlinger i Jylland. 
 

Frem mod OL-kvalifikationen i år har herre recurve også fået projektansat træner. 
 

Vores nuværende strategiaftale med DIF og Team Danmark løber stadig frem til 2021 og vi er gået i gang med 
at udarbejde en ny strategiaftale, som skal være vores fremtidige støttegrundlag. Vi stiler her mod mere 
klarhed og kontinuitet omkring vores landshold. Vi har allerede taget hul på det nye koncept for 
ungdomsskytterne. 
 

Masterplanen, vores samarbejdsaftale med Team Danmark er fornyet. Her indgår støtte frem mod OL 2020 
samt samarbejde om støtte til i alt 11 af vores bedste landsholdsskytter.  
 

En af de store mål, der blev indfriet i året, var Maja Jagers kvalifikation og udtagelse til OL 2020 og hermed 
også en stor del af grundlaget for vores Team Danmark støtte. Der arbejdes fortsat på også at kvalificere 
damehold og mixhold. 
 

Vi har aktuelt 4 top-50-placeringer på verdensranglisten: Tanja Jensen nr.10, Stephan Hansen nr. 13, Maja 
Jager nr. 25 og Martin Damsbo nr. 29. 
 

Det lover godt for fremtiden, idet den største medaljehøst og også et par verdensrekorder sås hos ungdom: 
EM inde: Bronze til junior compound (Tore Bjarnarson, Mathias Fullerton og Simon Olsen). 
VM ude: Sølv til herre kadet compound (Christoffer Berg, Tore Bjarnarson og Mathias Fullerton) med 
verdensrekord i kvalifikationen og en eliminationsmatch. Sølv til Natacha Stütz i kadet compound. 
EYC 2: Guld til Mathias i kadet compound og bronze til compound mix (Natacha og Mathias)  
 

For senior recurve blev det til bronze for damehold (Maja Jager, Randi Degn og Anne Marie Laursen) ved 
European Games.  
 

For compound blev det til 3 holdmedaljer ved WC 3 og 4: 1 guld og 1 sølv til herreholdet (Martin Damsbo, 
Stephan Hansen og Mads Knudsen). 1 sølv til mix hold (Tanja Jensen og Stephan Hansen). 
 

På 3D siden sidste år blev der afholdt flere samlinger med fokus på at hæve niveauet i skydningen og øge 
koncentrationen, når der skydes. Resultaterne viste sig desværre ikke i Canada, men der arbejdes videre med 
det. Desuden arbejdes der i øjeblikket på at få endnu en 3D-bane med beliggenhed på Fyn. 
 

Jeg gerne sige tak for alt arbejde og input til alle skytter, forældre, frivillige ledere og trænere, som bruger 
deres tid og kræfter på bueskydning. Jeg ved, at I yder en kæmpeindsats. Tak til de ansatte, som lægger stor 
entusiasme i deres arbejde. Jeg glæder mig til fortsat at mødes med jer alle til vores arrangementer rundt i 
landet og til det fortsatte samarbejde om at fremme eliten i dansk bueskydning! 
 
Henny Jeremiassen 
Eliteansvarlig 
 



 
 
 
 

 
 

Breddeansvarliges beretning 
 
I 2019 er vi i gang på 2. år med at gennemføre de 4 strategispor der blev aftalt med DIF i 2017. Tilskuddet fra 
DIF er hængt op på strategisporene. Bueskydning Danmark bruger næsten 100 % af vores budget på drift og 
har ikke afsat ekstra penge til strategier. Strategisporene skal dermed også indeholde den ”almindelige” drift. 
Strategisporene løber over 4 år – 2018 - 2021. 
 
For bredden er de relevante strategispor  

• Spor 1: Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle 
nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje.  
Ved statusmøde i december var næsten alle områder i ”grøn” dvs. på planen, et par var i ”gul” – 
primært pga. opgørelsesmåde. F.eks. hvis vi må aflyse et trænerkursus pga. for få deltagere. 
Det omfatter blandt andet følgende områder 

o Forbundets træneruddannelser – nyt materiale og ny struktur over hele linjen 
Der er 3 instruktører på kandidat og grundtræner kurser samt 1 på vej under oplæring. 
Derudover er der 3 instruktører mere på 1-2 træner. 
Træner materialet er færdigt på grundtræner A, B og C samt kandidat træner niveau. 
ATK-bogen er der startet på en opdatering til version 2.0, den skulle have været helt færdig i 
2019 men det nåede vi ikke. 

o 1-2 træner 
▪ Der er afholdt 7 stk. med i alt 83 deltagere 

o Grundtræner 
▪ A. Der er afholdt 3 stk. med i alt 30 deltagere  
▪ B. Der er afholdt 3 stk. med i alt 34 deltagere  
▪ C. Der er afholdt 3 stk. med i alt 34 deltagere 

o Kandidattræner 
▪ A. Der er afholdt 2 stk. med i alt 17 deltagere 
▪ B. Der er afholdt 2 stk. med i alt 18 deltagere 
▪ C. Der er afholdt 2 stk. med i alt 11 deltagere  

o Spotkursus – Der er afholdt følgende  
▪ - Coach Kim med 23 deltagere 

o Rekruttering af medlemmer 
Der er og skal arbejdes videre med hvordan vi styrker klubbernes rekruttering og fastholdelse 
af medlemmer, det sker primært i form af vores nye certificering og bueskole. Her kan alle 
interesserede klubber være med. 

o Klar-Parat-bueSmart for skive (tidligere storsamlinger) og 3D skytter 
Der har desværre ikke været afholdt storsamlinger i 2019, KPS-samlinger er på vej i 2020. 
3D/NSA-samlinger har vi ikke haft, men NSA-samlinger er heldigvis kommet i gang igen i 
starten af 2020. 
 

• Spor 2: Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning 
Det er kommet rigtig godt i gang i 2019 og med på planen. Sporet indeholder bl.a. disse punkter 

o Hvordan rekrutterer vi specielt disse medlemmer? 
o Vil flere kvindelige trænere hjælpe? 
o Hvordan fastholder vi disse medlemmer? 

 
  



Skole OL 2019 – en del af strategiaftalen 
Kenn er med i styre- og arbejdsgruppen for hele Skole OL, Astrid og Kenn deler Bueskydning Danmarks del af 
Skole OL. Det er dermed en stor andel af arbejdstiden der bruges på Skole OL. Der har været afholdt flere 
styre- og arbejdsgruppemøder.  
Der har været afviklet udviklingsforløb for de nye deltagende bue-klubber. 
Selve finalen blev afviklet i juni måned i Aarhus over 2 dage da vi kun deltager for 5. og 6. klasse.  
Der er 11 deltagende klubber for de kommende Skole OL 2020. Derudover et samarbejde med 
Experimentarium og et skolesamarbejde i Ikast. 
 
Klubbesøg – en del af strategiaftalen 
Der er ud over Skole OL relaterede klubbesøg også blevet til klubbesøg ved 13 forskellige klubber. 
 
3D baner 
Nørre Snede banen kører som hidtil. Den nye Kongskilde bane K2 har nu været i brug et stykke tid. Der er dog 
stadig en del arbejde med at få bedre faciliteter. 
 
Formandsmøde og andre bestyrelsesopgaver 
Kenn er med til de fleste bestyrelsesmøder og Astrid med ved formandsmøde. De er dels i meget bred kontakt 
med klubberne, dels har jævnlige møder med vores DIF-kontaktperson. 
 
DIF soldaterprojekt - veteraner 
Bueskydning Danmark og DIF har et soldaterprojekt aht. soldater veteraner. Det har kørt nogen tid og det viser 
sig at især bueskydning er særlig velegnet til veteraner til at øge deres koncentrationsevne og give dem noget 
af deres sociale liv igen. 
 
Buernes dag – en del af strategiaftalen 
Der var 15 klubber med i september 2019 – og i alt ca. 630 besøgende. Vi håber at mange klubber vil deltage 
(igen) i 2020. Der var blevet udarbejdet og udsendt fælles PR-materiale til de deltagende klubber. 
 
DGI-bueskydning 
DGI fortsætter med at udbyde bueskydning som et tilbud til foreninger under DGI. Der har været kontakter 
mellem Bueskydning Danmark og DGI omkring et muligt samarbejde.  
De er også begyndt at lave kurser samt har deltaget i vores kurser – til en forhøjet pris i forhold til vore 
medlemmer. 
 
Antal klubber i forbundet 
Lammefjordens Bueskytter er kommet til i 2019 så vi er nu 71 klubber under Bueskydning Danmark. 
 
Medlemssystem 
Som bestyrelsesmedlem har jeg brugt ret meget tid på medlemssystemet. Med det antal klubber vi har, vil det 
give en del henvendelser. Det har været en større opgave at få styret medlemssystemet så det opfylder 
behovene og finde samt få fjernet fejl i systemet. 
 
Som altid, er der flere ting, der er blevet arbejdet med ud over det, der er listet her. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hans Lassen 
Breddeidrætsansvarlig 
  



 
 

 
 

Lovudvalgets beretning 
 
 

Den væsentligste ændring, der er kommet fra WA er: 
 
• Barbue er nu en officiel WA-skive buetype, så der kan skydes rekorder. 
• At der nu skal være 90 cm plads til skytterne på skydelinjen udendørs. 
 
Lovudvalget har 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@bueskydningdanmark.dk. 
 
 
Lovudvalget februar 2020 
 
Flemming Skjoldborg 
Lis Lassen 
Bjarne Strandby 



  

 
 

 
Dommerudvalgets beretning 

 
 
 
2019 har igen været et år med rigtig mange stævner, det er jo en positiv udvikling.  
 
Husk at stævneønsker skal være indsendt til forbundet senest den 1. marts for sommerhalvåret og den 1. 
september for vinterhalvåret. 
 
Vi planlægger at afholde uddannelse af nye dommere i januar 2021 i Brøndby. Vi håber at få et fuldt hold af 
nye kandidater på cirka 12 deltagere. 
 
Hvis man har lyst til at prøve et stævne eller to inden man melder sig, må man meget gerne melde sig som 
dommeraspirant til dommer@bueskydningdanmark.dk, så får man mulighed for at være ”skygge” ved en 
fungerende dommer. 
 
Vi har desværre også i 2019 haft nogle dommere, der har valgt at stoppe. Tusind tak til jer for den periode I har 
virket. En særlig tak til vores 2 afgående dommerformænd øst og vest, som begge har valgt at stoppe med 
denne valgperiode. 
 
På dommermødet i marts gennemgik dommerne de sager, der var blevet indsendt til mig i løbet af året - 
herunder forskellige situationer vi havde været ude for i årets løb som dommere. Hvis I som klubber eller 
skytter oplever noget i løbet af året, I gerne vil have, vi drøfter i dommergruppen, er I meget velkomne til at 
sende det til mig. 
 
Vi oplever desværre stadig, at nogle stævner bliver meget lange, så dommerne er på arbejde fra kl. 8 til kl.19. 
Vi vil gerne fra dommernes side henstille til, at klubberne i planlægningen undgår, at stævnerne får en 
varighed til efter kl. 18. 
 
2020 er igen banegodkendelsessår, dvs. alle buebaner skal gennemgås og godkendes af en af vores dommere. 
Jeg vil gerne henstille til, at klubberne har en oversigtstegning eller et luftfoto klar til dommeren, når de 
kommer ud. 
 
Husk at de godkendelser vores dommere laver kun er til brug for Bueskydning Danmark medlemmerne og 
arrangementer under disse. Hvis banerne bruges til andre formål, skal de have en politigodkendelse. 
 
Stor tak til alle vores dommere for den indsats I yder gennem året, i al slags vejr. 
 
Lis Lassen 
Formand for dommerudvalget  
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Ledelsespåtegning

B estyrelsen har d ags dato behandlet og godkendt årsrapporten for B ueskydning Danm ark for regnskabsåret 
1. ja n u a r -  31. d ecem b er 2019.

Å rsrap p orten  er aflagt i overensstem m else  m ed Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, 
kapitel 4 og 6.

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede a f forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling  pr. 31. d ecem b er 2019 sam t a f resultatet a f forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan uar -  
31. decem ber 2019.

Det er lige ledes vores opfatte lse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
d ispositioner, der er om fattet a f årsregnskabet, er i overensstem m else  m ed m eddelte bevillinger, love og andre 
fo rskrifter sam t m ed indgåede afta ler og sæ dvanlig praksis.

Det er endvidere  vores op fatte lse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen om handler.

Årsrap p orten  indstilles til vedtagelse  på Forbundsm ødet.

B røndby, den 7. m arts 2020 
Bestyrelsen:

M orten H olm -N ielsen 
Form and

'Jan Jager 
Næ stform and

Eva Kartholm  
Ø konom iansvarlig

Henny Jerem iasSen 
Eliteansvarlig

Hans Lassen 
Breddeansvarlig

Bjarne Strandby 
Bestyrelsesm edlem

Peter Bundsgaard 
B estyrelsesm edlem

M aria Selch Olesen 
Bestyrelsesm edlem
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræ sen tantskab et

Konklusion

Vi har revideret å rsre gn skab et for B ueskydning Danm ark for regnskabsåret 1. ja n u a r - 31. decem ber 2019, der 
om fatter anvendt regnskab spraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Å rsregn skab et udarbejdes efter 
K u lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle  
stilling pr. 31. decem ber 2019 sam t af resultatet a f forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan uar - 31. decem ber
2019 i overen sstem m else  m ed Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

G rundlag fo r konklusion

Vi har udført vores revision i overensstem m else  med internationale standarder om  revision og de yderligere krav, 
der er gæ ld en d e i D anm ark sam t standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
b estem m elserne i K u lturm in isteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. V ores ansvar 
ifølge d isse stan darder og krav er næ rm ere beskrevet i revisionspåtegningens a fsn it "Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet". Det er vores opfatte lse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræ kkeligt og egnet som  grundlag for 
vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhæ ngige a f forb u n det i overensstem m else  med internationale etiske regler for revisorer (lESBA's etiske 
regler) og de yderligere  krav, der er gæ ldende i Danm ark, ligesom  vi har opfyldt vores øvrige  etiske forp ligtelser i 
henhold  til d isse regler og krav.

Frem hæ velse  af fo rh o ld  ved rø rend e revisionen

Forbundet har i overen sstem m else  med Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 
6, som  sam m enlign ingstal m edtaget det a f Forbundsm ødet godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke væ ret 
underlagt revision.

Ledelsens an svar fo r årsregn skabet

Ledelsen har an svaret for udarbejdelsen  af et årsregnskab, der g iver et retvisende billede i overensstem m else  med 
Ku lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere  ansvaret for 
den interne kontrol, som  ledelsen an se r for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ sentlig 
fejlin form ation, uanset om  denne skyldes besvigelser e ller fejl.

Ved udarbejdelsen  af årsregn skab et er ledelsen ansvarlig  for at vurdere forbundets evne til at fortsæ tte  driften; at 
oplyse om  forhold  ved rø ren de fortsat drift, hvor dette er relevant; sam t at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskab sprin cip pet om  fortsat drift, m edm indre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille 
driften e ller ikke har andet realistisk a lternativ  end at gøre dette.

Revisors an svar fo r revisionen af årsregnskabet

Vores m ål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om  årsregnskabet som  helhed er uden væ sen tlig  fejlinform ation, 
uanset om  denne skyldes b esvige lser e ller fejl, og at afgive en revisionspåtegning m ed en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, m en er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem m else 
m ed internationale  stan darder om  revision og de yderligere  krav, der er gæ ldende i Danm ark, sam t standarderne 
for o ffentlig  revision, altid  vil a fdæ kke  væ sentlig  fejlinform ation, når sådan findes. Fe jlin form ationer kan opstå som  
følge a f besvige lser e lle r fejl og kan betragtes som  væ sentlige, hvis det m ed rim elighed kan forventes, at de 
enkeltvis e ller sam let har indflydelse  på de økonom iske beslutninger, som  regnskabsbrugerne træ ffer på grundlag af 
årsregnskabet.

Som  led i en revision, der udføres i overensstem m else  med internationale standarder om  revision og de yderligere 
krav, der er gæ ldende i D anm ark, sam t standarderne for offentlig  revision, foretager v i faglige  vurderinger og 
o p reth o ld er professionel skepsis un der revisionen. Herudover:

Id entificerer og vu rd erer vi risikoen for væ sentlig  fejlinform ation i årsregnskabet, uanset om  denne skyldes 
besvigelser e ller fejl, u d form er og udfører revisionshandlinger som  reaktion på d isse risici sam t opnår
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revisionsbevis, der er tilstræ kkeligt og egnet til at danne grundlag  for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væ sen tlig  fejlin form atio n  forårsaget a f besvigelser er højere end ved væ sentlig  fejlinform ation 
forårsaget a f fejl, idet besvige lser kan om fatte sam m ensvæ rgelser, dokum entfalsk, bevidste udeladelser, 
v ild led n ing e ller tils id esæ tte lse  a f intern kontrol.

O pnår vi forståelse  a f den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udform e 
revisionshandlinger, der er passende efter om stæ ndighederne, m en ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om  effektiviteten  af forbundets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om  den regnskabspraksis, som  er anvendt a f ledelsen, er passende, sam t om  de 
regnskabsm æ ssige  skøn og tilknyttede oplysninger, som  ledelsen har udarbejdet, er rim elige.

Kon klu d erer vi, om  ledelsens udarbejdelse a f årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om  fortsat drift 
er passende, sam t om  der på grundlag a f det opnåede revisionsbevis er væ sentlig  usikkerhed forbundet med 
begivenheder e lle r forh o ld , der kan skabe betydelig tvivl om  forbundets evne til at fortsæ tte  driften. Hvis vi 
konkluderer, at d er er en væ sen tlig  usikkerhed, skal v i i vores revisionspåtegn ing gøre opm æ rksom  på 
op lysn in ger herom  i årsregn skab et eller, hvis sådanne op lysn in ger ikke er tilstræ kkelige, m odificere vores 
konklusion. V ores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem  til datoen for vores 
revisionspåtegning. Frem tid ige begivenheder e ller forhold kan dog m edføre, at forbundet ikke læ ngere kan 
fortsæ tte  driften.

Ta g e r vi stilling til den sam lede præ sentation, struktur og indhold a f  årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, sam t om  årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan m åde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kom m unikerer m ed den øverste  ledelse om  bl.a. det planlagte om fang og den tidsm æ ssige  placering af 
revisionen sam t betydelige  revisionsm æ ssige  observationer, herunder eventuelle  betydelige m angler i intern 
kontrol, som  vi identificerer un der revisionen.

U d ta le lse  om  le d e lsesb eretn in ge n

Ledelsen er an svarlig  for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om  årsregn skab et om fatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form  for konklusion 
m ed sikkerhed om  ledelsesberetningen.

I tilkn ytn in g  til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje , om  led e lsesberetningen  er væ sentligt inkonsistent med årsregnskabet e ller vores v iden  opnået ved 
revisionen e ller på anden m åde synes at indeholde væ sentlig  fejlinform ation.

Vores ansvar er d erudover at overveje, om  ledelsesberetningen indeho lder kræ vede op lysn in ger i henhold til 
Ku lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem m else  med 
årsregnskabet og er u darbejdet i overensstem m else  med kravene i Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væ sentlig  fejlinform ation i ledelsesberetningen.

Erk læ rin g  i hen h o ld  til an de n  lo vg ivn in g  og ø vrig  regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er an svarlig  for, at de d ispositioner, der er om fattet af regnskabsaflæ ggelsen, er i overensstem m else  med 
m eddelte bevillinger, love og andre forskrifter sam t med indgåede afta ler og sæ dvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig  for, at der er taget skyld ige  økonom iske hensyn ved forvaltn ingen af de m idler og driften a f  de 
virksom h ed er, der er om fatte t a f årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere  system er og 
processer, der u nderstøtter sparsom m elighed, produktivitet og effektivitet.

I tilkn ytn in g  til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennem føre ju rid isk-kritisk  revision og 
forvaltn ingsrevision  a f udvalgte em ner i overensstem m else  med standarderne for o ffentlig  revision. I vores ju rid isk
kritiske revision e fterprøver vi m ed høj grad af sikkerhed for de udvalgte em ner, om  de undersøgte dispositioner, 
der er om fattet a f regnskabsaflæ ggelsen, er i overensstem m else  m ed de relevante bestem m elser i bevillinger, love 
og andre fo rskrifter sam t indgåede afta ler og sæ dvanlig  praksis. I vores forvaltn ingsrevision  vurderer vi med høj 
grad a f sikkerhed, om  de undersøgte  system er, processer e ller d ispositioner understøtter skyldige økonom iske 
hensyn ved forvaltn ingen af de m idler og driften af de v irksom heder, der er om fattet af årsregnskabet.
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Revisionspåtegning -  Intern revision

Til repræ sen tantskab et fo r B u eskydning D anm ark

Som  re p ræ sentantskabsvalgte  interne revisorer i Bueskydning Danm ark har vi i tilkn ytn in g  til den eksterne revision, 
foretaget revision a f å rsre gn skab et for 2019.

Den ud fø rte  revision

Vores revision har væ re t baseret på en ræ kke revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at 
årsregn skab et ikke in d eho ld er væ sen tlig  fejlinform ation. Vi har herunder an alyseret a fvige lser m ellem  regnskabet 
og budgettet, gen n em gået udvalgte konti, vu rd eret de adm inistrative  rutiner i re lation til interne kontro lfunktioner 
og gen n em gået årsregn skab ets indhold  og præ sentation.

Konklusion

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede af Bueskydning Danm arks resultat for 2019 og 
finansielle  stilling  pr. 31. d ece m b e r 2019.

Vores revision har ikke g ivet an ledning til bem æ rkninger.

B røndby, den 27. feb ruar 2020
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Oplysninger om forbundet
Bueskydning Danmark 
Idrættens Hus 20 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon:
Hjemmeside:
CVR-nr.:

Bestyrelse

Morten Holm-Nielsen, formand 
Jan Jager, næstformand 
Eva Kartholm, økonomiansvarlig 
Henny Jeremiassen, eliteansvarlig 
Hans Lassen, breddeansvarlig 
Bjarne Strandby, medlem 
Maria Selch Olesen, medlem 
Peter Bundsgaard, medlem

Revisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
Postboks 200 
2000 Frederiksberg C

Bank

Nordea Glostrup

Momsregistrering

Bueskydning Danmark er som forening momsfritaget.

4326 2728
www.bueskydningdanmark.dk 
89 26 27 12
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Ledelsesberetning

Periodens resultat

Bueskydning Danmarks regnskab for 2019 udviser et underskud på kr. 307.097 kr. før overførsel af hensættelser fra 
VM. Efter overførsel af hensættelser udgør underskuddet 100.837 kr. Årets underskud foreslås overført til næste år.

Årets omkostninger har været mindre end budgetteret, og årets underskud er således fortrinsvis påvirket af 
nødvendige hensættelser. De største to udgør i alt af 233.000, hvoraf 157.000 vedrører talentarbejdet og 76.000 
vedrører hensættelse af feriepenge jfr. den nye ferielov, som er trådt i kraft.

Det faktiske resultat er således tilfredsstillende.

Fremtiden

I budgettet for 2020 regnes der også med underskud. Underskuddet finansieres hovedsageligt via VM-pengene.
Som også noteret i tidligere år, kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at køre med underskud. For 2019 og 2020 er 
det fornuftigt og forsvarligt, da pengene går til aktiviteter Bueskydning Danmark forhåbentlig kan få stor gavn af i 
fremtiden og som er finansieret via overskud fra VM. De uforbrugte midler fra VM er således overført fra 2019 til
2020 og medregnet i budgettet.

Fra 2020 er der behov for at være mere omkostningsbevist og have blik for ikke at belaste egenkapitalen. De frie 
midler, som har været til rådighed fra VM, holder ikke evigt, og der kan således ikke tilføres midler fra egenkapitalen 
i samme omfang, som vi har kunne de seneste år. Omvendt er 2020 OL-år og meget afhænger af vores resultater, da 
tilskuddet fra Team Danmark er bundet op herpå. Samtidig er det vigtigt, at vi når de mål, som vi har forpligtet os til 
overfor DIF i den indgåede strategiaftale. Begge dele har betydet, at vi regner med at tilføre ressourcer i form af 
medarbejdere, så kan understøtte de opsatte mål både i bredde- og talentarbejdet. Disse ressourcer er budgetteret 
og indeholdt i det forventede resultat.

Begivenheder efter balancedagen

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, som vurderes 
at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet.
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Resultatopgørelse

Indtægter

Note Regnskab
2019

Budget
2019

Regnskab
2018

Tilskud fra DIF 1 1.937.554 1.951.000 1.631.000
Team DK tilskud 2 1.604.806 1.611.700 1.378.738
Øvrige indtægter 3 73.151 64.000 49.583
Forbundskontingent 1.140.227 1.160.000 1.146.853
Turneringer 10.045 20.000 9.510
Udgivelse af Bueskydning 4 135.438 175.000 155.862
Renter og gebyrer -7.771 -10.000 -18.746

Indtægter i alt 4.893.450 4.971.700 4.352.800

Omkostninger

Kontorhold sekretariat inkl. husleje 255.415 252.000 156.565
Møder, inkl. Amatør & Ordens- samt Lovudvalg 5 116.547 112.000 108.586
Repræsentation 3.984 4.000 6.474
Løn sekretariatsleder 323.114 312.000 321.959
Regulering, feriepengeforpligtelse 5.795 2.500 2.537
ATP - samlet betaling 27.120 18.000 17.335
Udgivelse af Bueskydning 4 24.169 158.000 109.734
Dommerudgifter 6 177.923 201.000 279.127
Stævneudgifter 7 149.115 159.000 180.387
Regionsudgifter 8 10.203 30.000 20.313
Feltbaner 9 51.973 58.000 107.982
Breddeaktiviteter 10 1.174.183 1.192.000 715.546
Trænerkurser og ATK 11 -283 109.000 155.543
E-læring og udvikling 4.000 14.000 14.000
Kursus 1.738 5.000 16.498
Eliteudvalg 12.304 8.000 8.323
Landsholdstøj 24.612 35.000 73.292
Storsamlinger 41.628 54.000 52.880
Talentcentre 12 745.731 745.000 794.469
Landstrænere 13 509.808 472.000 470.994
TD støtte drift og sociale omkostninger 14 352.379 364.000 370.747
Recurve og Compound landshold med TD-støtte 15 589.766 622.000 467.858
Senior og Ungdomslandshold uden TD-støtte 16 507.395 678.000 365.221
Bar- og langbueprojekt 91.928 109.330 92.290

Omkostninger i alt 5.200.547 5.713.830 4.908.660

Årets resultat -307.097 -742.130 -555.860
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Bueskydning Danmark
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Årets resultat disponeres således:
Finansiering medlemssystem -87.000 -87.000 - 1.000
Ny feltbane øst 0 0 -50.000
3D projekt -15.673 -37.220 -16.579
Tilskud teknikskoler -22.000 -12.000
Breddeprojekt -59.119 -149.000 -62.500
Etablering landsholdscenter -15.000 0
Kommunikationsstrategi 0 -50.000 0
Compoundprojekt -2.300 -90.000 0
Recurveprojekt -42.168 -107.000 -4.498

Overført resultat -100.837 -184.910 -409.283

Årets resultat -307.097 -742.130 -555.860
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Bueskydning Danmark
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Balance
AKTIVER
Omsætningsaktiver 2019 2018
Tilgodehavender
Tilgodehavender, debitorer 44.190 2.100

Forudbetalte omkostninger 20.733 51.983
Mellemregning DIF 0 6.357
Tilgodehavende 1.734 0

Tilgodehavender i alt 66.657 60.440

Likvide midler
Nordea 174.288 893.382
Sikringskonto 0 164.203
Aftaleindskud 1.200.031 1.200.250

Likvide midler i alt 1.374.319 2.257.835

Omsætningsaktiver i alt 1.440.976 2.318.275

AKTIVER 1 ALT 1.440.976 2.318.275

PASSIVER
Egenkapital 2019 2018
Disponibel egenkapital primo 344.796 754.079
Årets resultat -100.837 -409.283
Disponibel egenkapital ultimo 243.959 344.796

Bunden egenkapital primo 852.423 999.000
Disponeret resultat -206.260 -146.577
Bunden egenkapital ultimo 17 646.163 852.423

Egenkapital i alt 890.122 1.197.219

Kortfristede gældsforpligtigelser
MasterCard 60.230 34.236
Mellemregning DIF 268 0
Feriepengeforpligtelse 183.164 166.178
Indefrosne feriepenge 76.522 0
Andre kreditorer 25.178 0
Mellemregning Landsholdscenter 35.194 198.790
Hensat diverse 13.446 390.000
Hensat talentarbejde 156.852 331.852

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 550.854 1.121.056

PASSIVER I ALT 1.440.976 2.318.275
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Noter
2019 2018

Tilskud fra DIF
Tilskud fra DIF generelt 1.651.000 1.631.000
Tilskud Combat Archery (aktiveret) 286.554 0

Tilskud fra DIF i alt 1.937.554 1.631.000

2 Team Danmark Tilskud
Konkurrencer, træningslejre, sparring 288.000 287.400
Direkte støtte til elitesportsfolk 16.000 40.000
Løn Sportschef og trænere 293.000 293.000
Omkostninger Sportschef og trænere 77.000 77.550
Udstyr 20.000 20.000
Faciliteter 34.000 34.000
Direkte støtte til fysisk træning 2.000 2.000
Direkte støtte til sportspsykolog 24.700 24.640
Sallingfonden 800.106 578.148
Særlig projektstøtte 22.000 22.000
Ekstraordinært OL - tilskud - Kirkbi 28.000 0

Tilskud fra Team Danmark i alt 1.604.806 1.378.738

3 Øvrige indtægter
Skydemærker 17.300 9.830
Øvrige salgsindtægter 2.620 2.385
Salgaf ATK-Bue 2.250 3.450
Sponsorater 40.000 20.000
Fonden til støtte af dansk breddeidræt 10.981 0
§44 tilskud 0 13.918

Øvrige indtægter i alt 73.151 49.583
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2019 2018

Udgivelse af "Bueskydning" 
Indtægter:
Abonnement 129.788 127.612
Annonceindtægt 5.650 28.250

Bladindtægter i alt 135.438 155.862

Udgifter:
Levering af "Bueskydning" -24.169 -108.818
Distribution 0,00 -916

Bladudgifter i alt -24.169 -109.734

Blad nettoindtægt i alt 111.269 46.128

Møder inkl. Amatør 8i Ordens-samt lovudvalg
Forbundsmøde udgifter i alt 28.853 38.180
Forbundsmøde - deltagerbetaling -9.600 -13.060
Formandsmøde 12.483 12.562
Forbundsmøde - deltagerbetaling 
Forbunds- og formandsmøder i alt 31.736 37.682

Bestyrelsesmøder 31.950 40.430

Andre møder - herunder Nordiske 52.861 30.474

Kongres WA/WAE 0 0

Mødeudgifter i alt 116.547 108.586

Dommerudgifter
Dommerudvalg 2.920 2.700
Udgifter dommere DM 68.173 84.888
Dommerbeklædning 0 7.660
Internationale dommerkurser 4.383 20.579
Internationale dommerudgifter 0 20.654
Dommere NUM 33.966 0
Dommerudgifter Jylland 27.421 35.728
Dommerudgifter Fyn 10.313 22.260
Dommerudgifter Sjælland 16.715 23.599
Dommerkurser 14.032 61.059

Dommerudgifter i alt 177.923 279.127
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2019 2018
Stævneudgifter i øvrigt

DM tilskud 73.220 82.790
Officials / Teknisk delegeret DM 22.411 18.851
Øvrige stævneudgifter - inkl. fragt 11.832 22.872
Deltagelse NUM -5.665 -13.136
FITA stævneafgifter / kontingent 13.189 13.272
Besigtigelse af buebaner 0 9.462
Præmier Vinter/Sommerturnering 4.133 5.281
Medaljer DM 24.640 25.889
Skydemærker 5.355 15.106

Stævneaktiviteter i alt 149.115 180.387

Regionsudgifter
Sjælland - Regionsmesterskaber 4.370 11.417
Fyn - Regionsmesterskaber 5.833 8.896
Jylland - Regionsmesterskaber 0 0

Regionsudgifter i alt 10.203 20.313

Feltbaner
Leje og drift af Kongskilde - K2 29.273 72.091
Indtægter Kongskilde -13.550 -150
Leje og drift af feltbane vest 39.700 40.391
Indtægter feltbane vest -3.450 -4.350

Tilskudsordninger i alt 51.973 107.982

Breddeaktiviteter
Combat Archery - Indkøb af udstyr 90.000 0
Combat Archery - promovering 62.537
Soldaterprojekt 1.325 2.380
Klubudviklingsprojekt 12.822 13.649
Resultatformidlingsprojekt 9.637 29.037
Bueskole 15.000 0
Partnerskab skole/institutioner 966 1.583
Skolernes OL 156.034 141.568
Buernes Dag 10.123 15.363
Undervisningsmateriale 29.325 0
Kompetenceudvikling 5.421 1.900
Aktivitetsudvikling 16.360 17.897
Træneropfølgningsmøde 20.072 20.000
Projektkonsulent løn 224.017 0
Udviklingskonsulent 460.544 412.169
Andel - Sportschefs løn 60.000 60.000

Breddeaktiviteter i alt 1.174.183 715.546
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2019 2018

Kurser
1-2 Træner 31.838 22.156
Grundtræner 56.003 82.025
Instruktøruddannelse 25.598 35.060
Kandidattræner 32.506 116.952
ATK 822 0
Kurser - deltagerbetaling -147.050 -100.650

Kurser i alt -283 155.543

Talentcentre
Klubbetalinger -20.000 -20.000
Talentcenter tilskud 17.000 0
Tilskud kommuner -50.000 -60.000
Brugerbetaling -17.250 -12.753
Slidtage 0 1.750
Andel - landstræners løn 100.000 100.000
Andel - Sportschefs løn 242.000 242.000
Ungdomslandstræner løn 79.622 97.704
Talentudvikling 127.576 55.523
Diverse 79.316 7.323
Teknikskoler 1.648 -5.178
Landsholdscenter 64.806 237.295
Træner løn og kørsel 121.013 150.805

Kraftcentre i alt 745.731 794.469

Landstræner
Løn 407.860 403.495
Hensatte feriepenge 28.865 1.586
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter 41.290 51.379
Telefon- og kontorudgifter LT 19.793 14.534
Andel trænerkonsulent 12.000 0

Landstrænere i alt 509.808 470.994

TD Støtte drift og sociale omkostninger
Materiel 34.394 19.055
Sociale udgifter 45.025 60.000
Sportschef løn 177.597 218.159
Sportschef hensatte feriepenge 5.045 948
Sportschef transport 44.419 53.307
Kontorudgifter 27.280 8.778
Aktivitetsudgifter 18.619
Sportschef Uddannelse 0 10.500

TD Støtte drift og sociale omkostninger i alt 352.379 370.747
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2019 2018

Recurve og Compound landshold med TD støtte 

Konkurrencer og Stævner
WC1 14.000 46.019
WC2 58.907 65.509
WC3 109.252 69.793
WC4 16.719 78.240
WC Finale 4.231 8.514
EM Ude 0 85.267
VM Ude 140.388 0
For OL 60.340 0
Anden konkurrence 64.914 18.639
Egenbetaling i alt -11.938 -23.029

Konkurrencer og Stævner i alt 456.813 348.952

Træningssam!inger/-lejre
Træningslejre 96.780 68.906

TræningssamUnger/-lejre i alt 96.780 68.906

TD Satsning
Sportspsykologi 36.173 50.000

TD Satsning I alt 36.173 50.000

Recurve og Compound landshold med TD støtte I alt 589.766 467.858
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2019 2018

Senior og Ungdomslandshold uden TD støtte 

Senior konkurrencer
WC1 3.318 31.181
WC1 - egenbetaling -318 -19.671
WC2 11.260 47.480
WC2 - egenbetaling -8.260 -26.480
WC3 52.573 39.316
WC3 - egenbetaling -35.073 -29.316
WC4 19.891 34.825
WC4 - egenbetaling -10.891 -25.225
EM Ude 0 24.746
EM Ude - egenbetaling 0 -1.946
VM Ude 47.097 0
VM Inde 0 148.445
VM Inde - egenbetaling 0 -80.769
EM Inde 9.032 0
EM Inde - egenbetaling -3.532 0
Anden konkurrence 40.187 4.522
Anden konkurrence - egenbetaling -40.127 0

Senior konkurrencer i alt 85.157 147.108

Ungdom konkurrencer
Øvrige konkurrencer 122.610 102.753
Øvrige konkurrencer - egenbetaling -102.904 -90.596
EM Inde 51.082 0
EM Inde - brugerbetaling -27.127 0
EM Ude 0 154.476
EM Ude - egenbetaling 0 -88.713
VM Ude 219.505 0
VM ude - egenbetaling -152.742 0
Løn/Ophold træner VM 10.710 0

Ungdom konkurrencer i alt 121.134 77.920

EM/VM Felt 3D
EM Felt 4.512 0
EM Felt -4.512 0
EM 30 0 180.248
EM 3D - egenbetaling 0 -88.081
VM 3D 321.386 0
VM 3D - egenbetaling -237.178 0
EM/VM Felt i alt 84.208 92.167
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Bruttosamlinger og træneruddannelse
Træningssamlinger omkostninger 
Træningssamlinger brugerbetaling 
Træningssamlinger løn og kørsel 
Coach Kim - Træneruddannelse 
Talentudvikling

Bruttosamlinger I alt

Landsholdsarbejde
Recurveprojekt
Compoundprojekt

Landsholdsarbejde I alt

Senior og Ungdomslandshold uden TD støtte i alt

17 Bunden egenkapital

Herre Recurve projekt 
Compound Projekt 
3 D Projekt 
Journalist 
Breddeaktiviteter

Bunden egenkapital i alt

2019 2018

12.174 51.265
-8.730 -15.100
60.000 7.363

8.984 0
100.000 0

172.428 43.528

42.168 4.498
2.300 0

44.468 4.498

507.395 365.221

Saldo Tilgang / Saldo
01-01-2019 Afgang 31-12-2019

178.502 -42.168 136.334
183.000 -2.300 180.700

61.421 -15.673 45.748
50.000 0 50.000

379.500 -146.119 233.381

852.423 -206.260 646.163
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Fastsættelse af kontingent til Forbundet for 2020 
 
 

Budgetteret forslag: 
 
 
 

Ungdom 340 kr.  
Voksne 475 kr.  

 
 
  



    
Budget 

2020 

   INDTÆGTER    

   TILSKUD FRA DIF    

10050  Grundstøtte       729.000  

10110  Pigespor         92.000  

10120  Talent/elitespor       184.000  

10130  3D-spor         46.000  

10140  Rekruttering og fastholdelse       589.000  

10499  DIF tilskud i alt   1.640.000  

      

   TILSKUD FRA TEAM DK    

11020  Konk., træningsl., sparring       331.000  

11035  Elitecenter drift         10.000  

11010  Dir. støtte dame recurve         14.000  

11010  Løn       305.000  

11011  Omkostninger         77.000  

11036  Sportspsykolog         24.000  

11050  Fysiologi m.v.           2.000  

11065  Udstyr         15.000  

11070  Projekter herre Comp.         22.000  

11072  Talentprojekt (Salling)       766.000  

11499  Team DK tilskud i alt   1.566.000  

      

   ELITEBETALING    

11299  Elitebetaling i alt    

      

   ØVRIGE INDTÆGTER    

10090  § 44         14.000  

11601  Sponsorindtægter         50.000  

11607  Ekstraordinære tilskud    

13030  Formidl. Skydemærker         20.000  

18110  ATK bue bogsalg         12.000  

18120  ATK kurser         50.000  

18125  ATK annonceindtægt         10.000  

18130  Øvrige indt.           5.000  

11699  Øvrige indtægter i alt       161.000  

      

   FORBUNDSKONTINGENT    

11606  Forbundskontingent   1.200.000  

11698  Forbundskontingent i alt   1.200.000  

  



   INDTÆGTER TURNERINGER    

14010  Vinterskydning         10.000  

14030  Combat Archery         12.000  

14999  Turneringer i alt         22.000  

      

   BUESKYDNING    

15010  Abonnement       130.000  

15015  Annoncer         50.000  

15997  Bueskydning i alt        180.000  

      

   INDTÆGTSFØRT FRA BUNDEN EGENKAPITALT    

16100  Til breddeprojekt         60.000  

16110  Medlemssystem udv.         15.000  

16130  Tilskud teknikskoler         22.000  

16200  Kommunikationsstrategi         50.000  

16310  Landsholdscenter rul 2018         15.000  

16300  Tilskud recurveprojekt       126.000  

16400  Tilskud compoundprojekt         88.000  

16500  Til 3D projekt         32.000  

16999  Indtægt fra egenkap. I alt       408.000  

      

   RENTER OG GEBYRER    

19135  Gebyrer og diverse          -7.000  

19990  Renter og gebyrer i alt          -7.000  

      

19999  Indtægter i alt   5.170.000  

      

   UDGIFTER    

      

   ADMINISTRATIONSUDGIFTER    

20010  Husleje sekretariat         80.000  

21011  Porto og fragt           7.000  

21012  Kontorartikler           3.000  

21040  Fotokopiering           2.000  

21045  Internet         23.000  

21047  Medl. System udvikling         10.000  

21048  Medl. System drift         42.000  

21054  Telefon og fax           1.000  

21070  Inventar         15.000  

21080  Kollektiv forsikring         15.000  

21110  Indbo- og materielforsik.         14.000  

21200  Diverse kontorudgifter           5.000  

21090  Kontorhold eksternt           1.000  

21300  Intern revision           1.000  

21449  Kontorhold i alt        219.000  

      

  



   MØDER OG UDVALG    

22010  Forbundsmøde tryk/lokale           1.000  

22016  Forbundsmøde kørsel           7.000  

22017  Forbundsmøde fortæring         21.000  

22050  Forbundsmøde tilmeldinger       -12.000  

22060  Formandsmøde         13.000  

22100  Forbundsmøde i alt          30.000  

      

   BESTYRELSESMØDER    

22110  Bestyrelsesmøder div.           2.000  

22126  BM kørsel         18.000  

22127  BM fortæring           4.000  

22200  BM i alt         24.000  

      

   ANDRE MØDER    

22236  Andre møder kørsel           9.000  

22237  Andre møder fortæring           2.000  

22238  Andre møder ophold           1.000  

22245  Nordiske møder           6.000  

22250  Møde WA/WEA           7.000  

22300  Andre møder i alt          25.000  

      

22400  Møder og udvalg i alt          79.000  

      

   REPRÆSENTATION    

24040  Gaver og blomster           1.000  

24099  Repræsentation i alt           1.000  

      

   LØN M.V. SEKRETARIAT      

25015  Funktionærløn HJ       312.000  

   Ekstraordinære møder           4.000  

25020  Funktionær feriepenge HJ           3.000  

25025  Hensatte feriepenge           3.000  

25030  ATP/AER Arb. Giv. HJ           2.000  

25050  ATP samlet bidrag         18.000  

25099  Løn m.v. sekretariat i alt        342.000  

      

   BLADUDGIVELSE    

26032  Redaktion løn         75.000  

   Redaktion løn 1         25.000  

26060  Hensatte feriepenge           6.000  

26070  Kommunikationsstrategi         37.000  

26080  Udmøntning af strategi         13.000  

26099  Bladudgivelse i alt       156.000  

      

27000  Administration i alt       797.000  

      

  



   DOMMERUDGIFTER    

30014  Telefon dommerudvalg           3.000  

30100  Dommerudvalg i alt           3.000  

      

   Stævnedommere    

      

30116  Kørsel DM         34.000  

30117  Diæter DM         18.000  

30118  Ophold/fortæring DM         14.000  

30216  Internationale dommeropgave         10.000  

30306  Dommerkørsel Jylland           6.000  

30307  Dommerdiæter Jylland           5.000  

30308  Ophold/ og omk Jylland           2.000  

30316  Dommerkørsel Fyn           7.000  

30317  Dommerdiæter Fyn           3.000  

30326  Dommerkørsel Sjælland           7.000  

30327  Dommerdiæter Sjælland           7.000  

30328  Dommer oph/omk Sjæll.            2.000  

30350  Stævnedommere i alt        115.000  

      

   Dommerkursus    

      

30416  Dommer årsmøde/kursus         14.000  

30500  Dommerkursus i alt          14.000  

      

30599  Dommerudgifter i alt       132.000  

      

   BREDDEUDVALG    

      

   STÆVNEUDGIFTER I ØVRIGT    

32005  DM tilskud         68.000  

32010  Officials TD DM/Ianseo         18.000  

32015  Øvrige stævneudg. - fragt         10.000  

32030  Deltagelse NUM           3.000  

32130  WA Stævneafgifter           5.000  

32140  WA Kontingent           8.000  

32145  Besigtigelse buebaner         12.000  

32150  Præmier sommer/vinter           4.000  

32400  Medaljer DM         23.000  

32410  Skydemærker           8.000  

32500  Stævneudgifter i alt       159.000  

      

  



   REGIONSUDGIFTER    

     

   Sjælland    

33103  Sjælland RM - tilskud           2.000  

33104  Sjælland - medaljer           5.000  

33199  Sjælland i alt           7.000  

      

   Fyn    

32203  Fyn RM tilskud           2.000  

33204  Fyn RM medaljer           5.000  

33299  Fyn i alt           7.000  

      

   Jylland    

33303  Jylland RM tilskud           2.000  

33304  Jylland RM medaljer           5.000  

33399  Jylland i alt           7.000  

      

34099  Regionsudgifter i alt          21.000  

      

   FELTBANER    

      

35001  Sjælland leje         15.000  

35002  Sjælland drift         16.000  

35003  Sjælland indtægt       -14.000  

35004  Jylland indtægt          -4.000  

35005  Jylland leje         20.000  

35006  Jylland drift         18.000  

35099  Feltbaner i alt          51.000  

      

   BREDDEAKTIVITETER    

36005  Starttilskud nye foreninger           2.000  

56010  Soldaterprojekt         10.000  

37005  Combat Archery  udstyr         10.000  

37010  Combat Archery promovering         37.000  

37014  Driftsomk resultatformidl           8.000  

37027  Ungdomskonference         25.000  

37013  Undervisningsmateriale         20.000  

37020  Klubudviklingsprojekt           5.000  

37022  Partnerskaber skoler/inst           3.000  

37025  Skolernes OL       140.000  

37026  Buernes dag         15.000  

37028  Kompetenceudv         10.000  

37035  Aktivitetsudg udv         14.000  

37097  Træneropfølgningsmøde         25.000  

38088  Breddeaktiviteter i alt       324.000  

      

  



   UDVIKLINGSKONSULENT    

37050  Løn       294.000  

37051  Lønandel pigespor         80.000  

37060  Hensat feriepenge           6.000  

37070  Kørsel         30.000  

37075  Ophold           3.000  

37080  Adm. udg           4.000  

37040  Andel sportschefs løn (ledelse)         60.000  

37089  Udviklingskons i alt       477.000  

      

   TRÆNERKURSER OG ATK    

37110  Deltagergebyr t-kurser     -120.000  

37111  1-2-træner - honorar           8.000  

37112  1-2- træner kørsel           5.000  

37113  1-2-træner - ophold           6.000  

37114  1-2-træner kursusafgift mat.          11.000  

37090  Grundt. Undervisningsmat.         15.000  

37093  Grundtræner instruktørhonorar         15.000  

37094  Grundtræner kørsel underviser         10.000  

37091  Grundtræner ophold + fortær.         20.000  

37095  Instruktør udd. Ophold + fort.           5.000  

37096  Instruktør uddannelse         30.000  

37098  Kandidatt. Ophold og fort.           8.000  

37099  Kandidattr. Undervisningsmat         16.000  

37100  Kandidattr. Instruktørhonorar         10.000  

37015  Kandidattr. Kørsel underv.           6.000  

37124  ATK projektudgifter           9.000  

37122  ATK kursus ophold + fortærring         20.000  

37121  ATK kursus underviser         21.000  

37125  Udvikling af undervisningsmtr.          55.000  

37199  Trænerudd. Og ATK i alt       150.000  

      

   E-LÆRING     

37130  Portalafgift           4.000  

37135  Udvikling         10.000  

37198  E-læring i alt         14.000  

      

37200  Breddeaktiviteter i alt       965.000  

      

   KURSUS    

38011  Felt           7.000  

   Skyttekursus - kørsel           3.000  

38017  Kursus deltagergebyr       -25.000  

38050  Kurser i alt        -15.000  

      

      

38099  Breddeudgifter i alt   1.313.000  

      

  



   ELITEUDGIFTER    

   Eliteansvarlig    

40002  Kørsel           5.000  

40003  Fortæring           1.000  

40008  Ophold eliteudvalg           1.000  

40020  Eliteudvalg i alt           7.000  

      

40021  Uniformsudgifter         68.000  

40040  Landsholdstøj i alt         68.000  

      

   Storsamlinger    

42001  Tr. Samlinger omkostninger         23.000  

42003  Tr. Samlinger brugebetaling       -60.000  

42005  Tr. Samlinger lokaler/slid         12.000  

42050  3D-samlinger/NSA           7.000  

42018  Træningssaml. I alt       -18.000  

      

42035  Rec hjælpetræner 1 løn         65.000  

42036  Rec hjælpetræner 1 kørsel         18.000  

42099  Samlinger løn i alt         83.000  

      

42499  Storsamlinger i alt          65.000  

      

   TALENTUDVIKLING    

   Talentcentre    

42070  Klubbetalinger       -30.000  

42206  Talentcenter tilskud         20.000  

42207  TC tilskud kommuner       -80.000  

42220  TC Tilknyttede konsulenter    

42208  Brugerbetaling       -37.000  

   Talentudvikling    

42222  Teknikskoler       110.000  

42229  Teknikskoler brugerbetaling       -30.000  

42255  Teknikskoler klubtræner           6.000  

42265  Teknikskoler reserve fra VM-midler         22.000  

42223  Landsholdscenter i alt         71.000  

42224  Landsholdscenter - VM midler         15.000  

42225  Løn sportschef og landstræner        100.000  

42226  Talentudvikling -incl træ. Udd         25.000  

42227  Sportschef       242.000  

42228  U-landstræner       100.000  

42240  Talentudvikling løn       125.000  

46401  Trænerløn talentcenter       175.000  

42999  Talentudvikling i alt       834.000  

  



  
 TD STØTTE DRIFT OG SOCIALE 
OMKOSTNINGER    

      

   Landstræner    

43051  Landstræner løn       414.000  

43052  Feriepenge hensat           2.000  

43053  ATP/AER           2.000  

43054  Feriepenge            6.000  

43071  Transport og ophold         50.000  

43073  Telefon og kontor         10.000  

43070  Landstræner i alt       484.000  

      

   Sports- og udviklingschef    

43061  Løn       208.000  

43062  Feriepenge           4.000  

43063  Feriepenge  hensat           1.000  

43064  ATP/AER           2.000  

43065  Kørsel         50.000  

43060  Sportschef opholdsomk.         10.000  

43091  Kontor inkl. Telefon         10.000  

43066  Kompetenceudvikling         10.000  

43092  Aktivitetsudgifter         10.000  

43097  Sportschef i alt       305.000  

      

   Daglig træning    

43001  Materiel         25.000  

43003  Daglig træning soc. Udg.         28.000  

43004  Kirkbifonden ind     -104.000  

43005  Kirkbifonden ud       104.000  

43009  Daglig træning i alt         53.000  

      

   REC. OG COMP.LANDSHOLD M. TD STØTTE    

   Recurve      

43025  For-OL         67.000  

43034  EM/WM ude         90.000  

43037  WC 3         81.000  

43035  Anden konkurrence       123.000  

43050  Recurve i alt       361.000  

      

   Compound    

43106  WC 1         25.000  

43107  WC 2         25.000  

43108  WC 3         30.000  

43113  EM/WM ude         46.000  

43114  WC finale         20.000  

43115  Andre konkurrencer                  -    

43119  Compound i alt       146.000  

      

  



   TRÆNINGSSAMLINGER/-LEJRE    

43011  Træningsl. Maja - i Korea 2X1,5 uge         31.000  

43017  International sparring         65.000  

43029  Træningssam/lejre i alt         96.000  

      

   Udgifter TD-satsning    

44001  Sportspsykolog         50.000  

44002  Fysisk træning           2.000  

44020  Udgifter TD-satsning i alt         52.000  

      

43099  TD støtte i alt   1.497.000  

      

   REC. OG COMP.LANDSHOLD U. TD STØTTE    

   Seniorkonkurrencer    

45007  EM/VM ude         51.000  

45009  WC 1           5.000  

45011  WC 2            3.000  

45013  WC 3         22.000  

45040  Grandprix (VM midler)         46.000  

46099  Seniorkonkurrencer       127.000  

      

   Ungdom konkurrencer    

45107  EM/WM ude ung         30.000  

45109  JC 1          10.000  

45120  Løn/ophold træner EM/WM         35.000  

45199  Ungdom konkurrencer i alt         75.000  

      

   EM/VM felt    

45203  VM/EM felt 3D         80.000  

45299  EM/VM flet i alt         80.000  

      

   Bruttosamlinger ungdom    

45301  Træningssamlinger omk         12.000  

45302  Træningssam tranp. + kost         20.000  

45303  Træningssamlinger løn         60.000  

45305  Træningssamlinger brugerbetal       -18.000  

45307  Talentudvikling       100.000  

45398  Samlinger ungdom i alt       174.000  

      

   Landsholdsarbejde    

45311  Recurve         80.000  

45315  Compoundprojekt         88.000  

45399  HR i alt       168.000  

      

      

  



45999  Recurve og com. I alt        624.000  

      

   3D projekt    

47201  Udvikling af 3D via VM kr.          12.000  

47202  3D koordinator løn + kør.          68.000  

47401  Landholdssamling         20.000  

47999  3D projekt i alt       100.000  

      

49999  Eliteudgifter i alt   3.195.000  

      

      

59999  Samlede udgifter før afsk.   5.305.000  

      

      

   Resultat     -135.000  
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 Forslag nr 001 -Barbue_senior_junior_masters 

  Side 1 af 1 

Forslag nr:  001 
Forslagsstiller: Lovudvalget 
Emne: Barbue – Senior, Junior og Masters ny WA afstand   
 
Begrundelse: Barbue er fra den 15 jan. 2020 officiel WA buetype, og der kan fra den dato skydes verdens- 
og europa rekorder. 
WA har en afstand for barbue på 50m i stedet for de 40m vi har i Danmark 
For at vores skytter kan sætte internationale rekorder, så skal vi have ændret afstanden som Barbue skyder 
70m runden på. 
WA har kun sat speciel barbue afstand på 70m runden (olympisk runde) og ikke på 1440 runden og andre, 
hvorfor bueskydning danmark afstandene her bibeholdes. 
 
 
Forslag 1A: 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

40 m for Senior, Junior og Master, damer og herrer 
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
 

Ændres til: 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

50 m for Senior, Junior og Master, damer og herrer 
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
 

 
Forslag 1B: 
Masters bibeholder deres afstand, og kan således ikke skyde internationale rekorder 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

40 m for Senior, Junior og Master, damer og herrer 
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
 

 
Ændres til: 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

50 m for Senior og Junior, damer og herrer  
40 m for Master, damer og herrer 
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
 

Afledte ændringer tilpasses i lovkomplekset 
 
Bestyrelsen kan anbefale forslaget 



 Forslag nr 002 -Barbue_Kadet 

  Side 1 af 1 

Forslag nr:  002 
Forslagsstiller: Lovudvalget 
Emne: Barbue – Kadet - ny WA afstand   
 
Begrundelse: Barbue er fra den 15 jan. 2020 officiel WA buetype, og der kan fra den dato skydes verdens- 
og europa rekorder. 
WA har en afstand på for barbue 50m i stedet for de 30m for kadet, som vi har i Danmark 
For at vores skytter kan sætte internationale rekorder, så skal vi have ændret afstanden som Barbue kadet 
skyder på. 
WA har kun sat speciel barbue afstand på 70m runden (olympisk runde) og ikke på 1440 runden og andre, 
hvorfor bueskydning danmark afstandene her bibeholdes. 
 
 
 
 
 
Forslag 2: 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

…. 
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
 

Ændres til: 
 
6.6.7.1 Barbue division: 

…. 
50 m for Kadet, drenge og piger. 
30 m for Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 
. 
 

Afledte ændringer tilpasses i lovkomplekset 
 
Bestyrelsen kan anbefale forslaget 



Forslag nr 003 - Påklædning ved danske stævner - rev 1 

Side 1 af 2 

Forslag nr: 003A 
Forslagsstiller: TIK – Flemming Jørgensen 
Emne: Påklædning ved danske mesterskaber 

Begrundelse:  
Det skal være nemmere for publikum og dommere at se en skyttes tilhørsforhold. 
Det skal være nemmere for dommere at lokalisere en repræsentant for skyttens klub. 

Forslag: 

Til afsnit 10.6 tilføjes: 

Ved Danske mesterskaber og Regions mesterskaber i skiveskydning skal skytterne bære enten klub trøje 
eller personlig sponsor trøje. 
Ved holdskydning skal alle deltagere på holdet bære samme trøje, dvs enten klub trøjer eller ensartede 
personlige sponsor trøjer. 
Trænere og holdledere, der skal assistere skytterne skal bære klub trøje. 
Personlig sponsor trøje skal have skyttens navn på ryggen. 

Der stemmes først om forslag 003A – vedtages det ikke, så stemmes der om forslag 003B 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget 



Forslag nr 003 - Påklædning ved danske stævner - rev 1 

Side 2 af 2 

Forslag nr: 003B 
Forslagsstiller: Varde Bueskytteklub - Jozsef Csikos 
Emne: Påklædning ved danske mesterskaber 

Begrundelse:  
Det skal være nemmere for publikum og dommere at se en skyttes tilhørsforhold. 
Det skal være nemmere for dommere at lokalisere en repræsentant for skyttens klub. 

Vi synes,at det er lidt mere klar tekst og give mindre mulighed for at alle dukker op med alle mulige 
forskellige sponsor trøje! 

Forslag: 

Til afsnit 10.6 tilføjes: 

Ved Danske mesterskaber og Regions mesterskaber i skiveskydning skal skytterne bære klub trøje.  
Ved holdskydning skal også alle deltagere på holdet bære samme klub trøjer. Trænere og holdledere, der 
skal assistere skytterne skal bære klub trøje. 

Dette gælder dog ikke skytter med gyldige sponsorkontrakter!  
Kontrakten evt. skal fremvises til en dommer inden stævnets start! 
Personlig sponsor trøje skal have skyttens navn på ryggen! 

Lovudvalget bemærkninger: 
Vi har afskaffet sponsorkontrakter i Bueskydning Danmark 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

I forbindelse med Forbundsmøde d. 28. marts 2020 indstilles følgende personer til valg 
 

 
 
 
 
 

Udvalg Post Periode År Navn Opstiller 

Bestyrelsen           

Bestyrelsen Næstformand 2 år 2020 Jan Jager Genopstiller 

Bestyrelsen Eliteudvalgsformand 2 år 2020 Henny Jeremiassen Genopstiller 

Bestyrelsen Best. Medlem 1 2 år 2020 Maria Olsen Genopstiller 

Bestyrelsen Best. Medlem 2 2 år 2021 Vakant - pt. PB. Bestyrelsen indstiller 
Morten Fullerton, 
Lyngby - Pt. kun for 1 år 

Bestyrelsen 1. Suppleant 1 år 2020 Peter Bundsgaard Genopstiller 

Bestyrelsen 2. Suppleant 1 år 2020 Hjortür Gislason Genopstiller 

Lovudvalget           

Lovudvalget Medlem Udpeges  2020 Bjarne Strandby Genopstiller 

Lovudvalget Medlem Udpeges  2020 Lis Lassen Genopstiller 

Amatør- og 
Ordensudvalget 

          

Amatør- og 
Ordensudvalget 

Medlem 3 år 2020 Bjarne Jensen  Genopstiller IKKE –  
Gro Andersen –  
Opstilles af 
Frederiksværk, 
Gladsaxe, Sønderborg, 
Aarhus og Broby 

Amatør- og 
Ordensudvalget 

1. Suppleant 2 år 2021 Vakant  Pt. kun for 1 år –  
da Karsten Weikop er 
indtrådt som medlem 
af udvalget 

Amatør- og 
Ordensudvalget 

2. Suppleant 2 år 2020 Vakant   

Interne revisorer           

Interne revisorer Intern revisor 1 2 år 2020 Roy S. Hansen Genopstiller 

Interne revisorer Intern revisor suppl. 1 år 2020 Steen Jørgensen Genopstiller 

Interne revisorer Intern revisor suppl. 1 år 2020 Paw Lohman Genopstiller 

Dommerudvalget 
          

Dommerudvalget Formand Vest 2 år 2020 Valgt på dommermøde Otto Zebitz - Esbjerg 
Archery 

Dommerudvalget Formand Øst 2 år 2020 Valgt på dommermøde Klaus Lykkebæk - 
Nykøbing F 
Bueskyttelaug 
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