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  STEMMETAL OG KONTINGENT 2021 

Foreninger 

Ungdom 
2021 

Voksne 
2021 

I alt 
2021 

I alt 
2020 

I alt 
2019 

I alt 
2018 

Stemmer 
2021 Kontingent 2021 

3D Bueskydning Virtuel 0 12 12 6 5 1 5.700,00 

ARCUS 19 27 46 48 33 27 4 19.285,00 

Broager Ungdoms & I.F. Bueskytteafd 4 8 12 20 22 16 1 5.160,00 

Broby Bueskytteklub 18 41 59 63 58 40 4 25.595,00 

Bueklubben for BJ og 3D skytter - Sjælland 0 4 4 5 6 10 1 1.900,00 

Bueklubben for Buejægere og 3D skytter - Jylland 0 13 13 11 12 14 1 6.175,00 

Bueskydning Lavia København 9 34 43 43 52 58 3 19.210,00 

Christiansfeld IF Bueskytter 6 12 18 18 14 18 2 7.740,00 

Efterskolen Flyvesandet 4 8 12 12 17 15 1 5.160,00 

Esbjerg Archery 27 36 63 49 47 56 5 26.280,00 

Favrskov Bueskytter 0 12 12 15 21 26 1 5.700,00 

Fredericia Bueskytteklub 7 21 28 25 37 38 2 12.355,00 

Frederiksberg Bueskydning TBD 0 7 7 7 12 16 1 3.325,00 

Frederiksværk Bueskytteforening 8 17 25 25 18 20 2 10.795,00 

Galten Skovby Bueskydning 9 22 31 3 13.510,00 

Gladsaxe Bueskytte Klub 13 32 45 69 60 72 3 19.620,00 

Glostrup Bueskyttelaug 17 26 43 41 38 30 3 18.130,00 

Gribskov Bueskytteklub 4 6 10 10 16 16 1 4.210,00 

Gøngen Bueskytteklub 3 6 9 15 20 40 1 3.870,00 

Haderslev Bueskyttelaug 29 23 52 56 73 72 4 20.785,00 

Herning Bueskyttelaug 4 13 17 25 24 17 2 7.535,00 

Hillerød Bueskyttelaug 39 72 111 111 112 113 5 47.460,00 

Himmerlands Bueskyttelaug 0 5 5 5 6 5 1 2.375,00 

Hinnumhut Bueskytteklub 7 17 24 21 24 23 2 10.455,00 

Holstebro Bueskytteforening 13 27 40 54 59 61 3 17.245,00 

Hvidovre Langbue Laug - Ull's Sønner 2 12 14 15 11 11 1 6.380,00 

IF1864 Frederikssund Bueskydning 7 11 18 32 38 54 2 7.605,00 

Kalundborg Bueskytteforening 16 26 42 34 29 31 3 17.790,00 

Københavns Bueskyttelaug 42 99 141 149 142 140 5 61.305,00 

Køge Bueskyttelaug 23 54 77 81 77 81 5 33.470,00 

Lammefjordens Bueskytter 1 15 16 9 0 2 7.465,00 

Lavia Odense 13 27 40 43 37 36 3 17.245,00 

Lejre Langbue Laug 0 29 29 29 31 24 2 13.775,00 

Lollands Bueskytteklub af 2010 (LBK) 7 12 19 27 26 21 2 8.080,00 

Lyngby Bueskyttelaug 35 90 125 119 127 143 5 54.650,00 

Magleby Fri- og Efterskole 2 3 5 10 26 21 1 2.105,00 

Middelfart Bueskyttelaug 11 19 30 30 23 29 2 12.765,00 

Midtfyns Bueklub 6 10 16 23 18 22 2 6.790,00 

Nivå G.F's Bueskytteafdeling 3 31 34 42 42 50 3 15.745,00 

Nordkystens Bueskyttelaug 1 16 17 17 14 16 2 7.940,00 

Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere 1 24 25 25 32 43 2 11.740,00 

Nsu Bueskytteafdeling 0 6 6 6 6 10 1 2.850,00 

Nykøbing F Bueskyttelaug 10 22 32 33 29 32 3 13.850,00 

Næstved Bueskyttelaug 4 9 13 17 14 10 1 5.635,00 

Odense Bueskytte Klub 10 14 24 30 32 25 2 10.050,00 

Palnatoke - Kolding bueskytteklub 3 6 9 19 30 20 1 3.870,00 

Pamhule 3D Buejægere 1 12 13 14 10 16 1 6.040,00 

Randers Bueskyttelaug 11 56 67 78 89 91 5 30.340,00 

Ribe Bueskyttelaug 10 21 31 25 21 13 3 13.375,00 



Roskilde Bueskytteklub af 1972 28 46 74 72 85 75 5 31.370,00 

Rønne Bueskytte Laug 5 17 22 18 23 31 2 9.775,00 

Silkeborg IF's Bueskydning 12 25 37 40 42 45 3 15.955,00 

Slagelse Bueskyttelaug 2 7 9 11 14 15 1 4.005,00 

Sorø Bueskyttelaug 18 58 76 91 84 73 5 33.670,00 

Stensballe I K Bueskytteafd 5 18 23 22 26 24 2 10.250,00 

Sønderborg Bueskyttelaug 8 25 33 40 28 29 3 14.595,00 

Thy Bueskyttelaug 3 11 14 22 25 21 1 6.245,00 

Traditionel Buejagt og 3D 0 8 8 1 3.800,00 

Trelde Næs Bueskytteafd. 15 31 46 38 31 28 4 19.825,00 

Taastrup Idrætsklub Bueskytteafd. 40 60 100 89 81 79 5 42.100,00 

Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 4 16 20 32 23 28 2 8.960,00 

Varde Bueskyttelaug 15 21 36 61 62 63 3 15.075,00 

Vejen Bueskytteforening 5 9 14 12 12 17 1 5.975,00 

Vejle Bueskyttelaug 6 23 29 32 31 35 2 12.965,00 

Veteranernes Bueskyttelaug 0 8 8 8 17 12 1 3.800,00 

Viborg Bueskyttelaug 4 17 21 25 27 24 2 9.435,00 

Vordingborg Bueskyttelaug 6 19 25 16 22 28 2 11.065,00 

West Vendsyssel Buelaug 0 9 9 20 12 13 1 4.275,00 

Aabenraa Bueskyttelaug 9 18 27 29 38 31 2 11.610,00 

Aalborg Bueskyttelaug 21 43 64 74 81 100 5 27.565,00 

Aarhus Bueskyttelaug 38 117 155 190 194 150 5 68.495,00 

Nedlagte klubber 9 9 24 

I alt Danmark 2021 703 1731 2434 2612 2657 2687 174 1.061.245,00 

Medlemsfremgang/tilbagegang -6,81 -1,69 -1,12 -3,38



ÅRSBERETNINGER 

2021 



Bestyrelsens beretning 

”Det er sjovt at skyde med bue” 

Denne beretning til forbundsmødet i 2021, bliver noget anderledes end beretninger normalt er. 

Når man som os har et motto, som beskriver præcist det, som vi alle sammen har så meget lyst til: 
- Det er sjovt at skyde med bue

….. ser vi tilbage på et år, hvor vi har haft store forhindringer både med skydning og med at være sammen i 
vores buefællesskaber. 

Vi nåede lige at holde indendørs senior-DM i Taastrup, inden landet blev lukket ned på grund af Corona 
pandemien i marts måned. I lighed med alle andre havde vi ikke forestillet os, at der ville blive så omfattende 
restriktioner i løbet af året.  
Derfor skal der lyde en stor anerkendelse og tak for den store indsats, alle har gjort for at holde gang i vores 
aktiviteter og fællesskaber. Vi ved, at det for mange af vores stævneaktive skytter og trænere, har været 
svært hen over efteråret og vinteren at finde motivationen for at opretholde træningen, når der ikke var 
stævner at komme til. De har manglet at se, hvordan træningen har styrket resultaterne.  
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre frivillige rundt i klubberne for jeres indsats. Vi ved, at 
meget af arbejdet det sidste års tid, har været at få klubberne til stadig at fungere under de gældende 
restriktioner. Vi håber snart, vi alle igen kan få gang i vores normale dagligdag i klubberne. 
Tak til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og medarbejdere, for den helt ekstraordinært store indsats for at 
tale idrættens sag under de mange forhandlinger, der har været, for at vi har kunne holde så meget gang i 
idrætten som muligt under Covid19. Vi er meget glade for at være med i fællesskabet i DIF. 

INTERNATIONALE STÆVNER 
Som følge af Covid19, har det været et meget begrænset internationalt stævne år. 
Vi havde alle glædet os til de Nordiske Ungdomsmesterskaber i Sverige. De måtte desværre aflyses, da 
coronarestriktioner ikke gjorde det muligt at mødes. 
NUM 2021 bliver desværre også nødt til at være anderledes. Vi kommer til at skyde en kvalifikationsrunde i 
hvert vores land. Dette alternative NUM bliver afviklet samme dag i alle lande – nemlig d. 3. juli. Vi ved godt, 
at forholdene ikke bliver som de plejer at være, men det er den mulighed, de nordiske lande har aftalt i 
fællesskab. Danmark har bakket op om aftalen. Vi synes, at det trods alt er bedre end ingenting. De skytter, 
der ville have haft deres sidste NUM i 2020, kan deltage i 2021 i en klasse for sig selv. Vi kan jo kalde den 
Junior+. Så får I mulighed for at tage pænt afsked med NUM og se frem mod seniorkarrieren.  
Vi havde selvfølgelig alle set frem til den største idrætsbegivenhed af dem alle - OL i Tokyo. Her var vi sikre 
på, at både ”buedanmark”, idrætsdanmark og i øvrigt også et godt udsnit af resten af Danmark ville følge 
Maja Jager, da Maja var udtaget af Danmarks Olympiske Komite. Faktisk var Maja den første danske atlet, 
som fik bekræftet sin OL-deltagelse. Vi satsede også stærkt på at få dameholdet med derned. Det gør vi 
stadig, nemlig når legene skal afholdes i 2021. I kan så i øvrigt glæde jer til 2021, for Majas udtagelse er 
flyttet et år ligesom de olympiske lege også er det.  
Det er blevet besluttet, at der ikke må komme udenlandske tilskuere til OL i Tokyo på grund af Covid19, så 
derfor må vi alle følge med herhjemme fra. Vi håber dog stadig, at alle danske atleter kommer til at mærke 
den opbakning, de vil have hjemmefra bag skærmene. 

MAGASINET BUESKYDNING 
På forbundsmødet i 2020 vedtog vi forbundets nye kommunikationsstrategi. Den betød blandt andet, at vi fik 
udgivet første nummer af Magasinet Bueskydning i december, og vi håber, at I alle har nydt at læse det. 



I forbindelse med udgivelsen af det første nummer nedsatte vi et redaktionsudvalg, og vi ansatte også en ny 
redaktør til magasinet, nemlig Jeanette Refstrup. Vi er blevet meget tilfredse med det første nummer og ser 
frem til fortsat godt samarbejde med Jeanette. 

3D FORBUNDSBANER 
Vi har fået en ny 3D bane på Fyn, nemlig Frøbjergbanen. Banen er åbnet her i 2021, efter et stort arbejde fra 
arbejdsgruppen på Frøbjergbanen. Banen vil løbende blive forbedret med blandt andet nye dyr. 
K2 banen flytter til nabogrunden. Arbejdsgruppen har ønsket at flytte banen til et mere udfordrende 
område. Flytningen er godt i gang og vil blive indviet ved et stævne i april måned. 
Vi har dog også måtte sige farvel til Nørre Snede banen, da udlejer ikke ønskede at forlænge vores 
lejekontrakt. Tak til Nørre Snede klubben for have stået for banen i mange år og taget sig af nedlukningen af 
banen. 
Der skal her lyde en stor tak til de frivillige, der er med i arbejdsgrupperne for vores 3D baner. I påtager jer et 
stort stykke arbejde, som vi værdsætter meget.   

STRATEGIPLANER 2022-2025 
I 2017 vedtog man en ny støttestruktur i DIF. I stedet for at få en del af støtten på baggrund af afviklede 
aktiviteter, ændres det til, at forbundene i stedet skulle arbejde ud fra strategiplaner, som udarbejdes for en 
4-årig periode.
Den første periode udløber i 2021, så vi er allerede godt i gang med at udarbejde nye strategiplaner for
perioden 2022-2025. De endelige planer skal afleveres til DIF senest 1. maj.
De fire spor vi kommer til at arbejde videre med, har følgende overskrifter:

• Rekruttering

• Fastholdelse

• DIF Soldaterprojekt

• Elite

På Forbundsmødet under den mundtlige beretning kommer der en uddybning af sporene. 

DOMMERE 
I januar 2021 skulle vi have afholdt dommerkursus. Det blev i første omgang udskudt til marts måned og 
derefter endnu engang til efteråret 2021. 
Der er flere pladser på kurset, så skulle du i løbet af sommeren få lyst til at blive en af vores dommere, så 
tilmeld dig endelig. Hvis det ikke er noget for dig, så send meget gerne andre interesserede i retning af 
dommerkurset.  

MEDLEMSTALLET FALDER 
Bueskydning Danmarks medlemstal er faldet det seneste år, og det er forståeligt nok situationen taget i 
betragtning. Men det er alligevel dårlige nyheder, for det er jo et direkte spejl af, hvordan det ser ud hos jer 
ude i klubberne. De nedlukninger som har været nødvendige gennem de seneste mange måneder, har været 
hårde både for klubber og for forbund. Vi må forberede os på at gå i gang med fuld musik, når vi igen for 
alvor kan komme til det, og så forhåbentlig på den måde gøre buesporten attraktiv for nye udøvere. Det kan 
godt give mening at tænke over, hvordan man som klub vil skabe plads gode forhold for nye skytter, når 
hverdagen igen indfinder sig.  

. 
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ØKONOMI 
I beretningerne de seneste år har vi luftet, at vi nærmede os en situation, hvor vi måtte skrue ned for 
omkostningerne. Vi har udhulet egenkapitalen gennem noget tid. Det er sket med åbne øjne og som en 
bevidst strategi, hvor vi også har skruet op for aktiviteterne for at understøtte tilgangen af aktive til 
klubberne. Nu har vi imidlertid nået grænsen for hvor lille en egenkapital, der er forsvarlig, og den forudsagte 
opbremsning er en realitet. Covid19 har på sin vis hjulpet med at begrænse udgifterne i 2020, og det har 
givet et tiltrængt tilskud til egenkapitalen, så vi ikke længere er på et kritisk lavt niveau. Det er imidlertid 
stadig nødvendigt at finde en økonomisk balance, hvor vi ikke år efter år budgetterer med et underskud. Det 
vil blot starte en ny usund udhuling af egenkapitalen. Bueskydning Danmark skal ikke være en sparekasse, 
men vi har et mål om at have en egenkapital, som tilsvarer de forpligtelser, vi ville have, hvis vi skulle lukke 
forbundet.  

DIALOGEN ER VIGTIG 
Forbundsmødet i 2020 blev vi nødt til at afholde online, og der er vist bred enighed om, at det ikke er det 
mest optimale. Formandsmødet i oktober blev aflyst, igen på grund af restriktionerne. 
Vi har dog lært at holde onlinemøder under Covid19. Vi har afholdt tre formandsmøder online. Her har vi fra 
bestyrelsens side kunne orientere om diverse emner. Vi vil gerne takke klubberne for deltagelsen i møderne 
og for den positive feedback, møderne har givet. Vi forestiller os, at vi fortsætter onlinemøderne i fremtiden. 
Dog glæder vi os også meget til, at vi kan komme til at mødes med jer til fysiske møder og diskutere aktuelle 
emner om bueskydning. 

TAK FOR INDSATSEN 
Der skal lyde en tak til vores medarbejdere, der i lighed med så mange andre, har kæmpet en brav kamp fra 
hjemmekontoret, da Idrættens Hus, hvor vi har vores kontor, også har været lukket i perioder. 
Medarbejderne servicerer vores klubber, er den daglige kontakt, arbejder med klubudvikling og vores talent- 
og elitearbejde og en hel masse andet. 

Tak til DIF og Team Danmark for et godt samarbejde i 2020.  
Vi har tilknyttet to konsulenter fra henholdsvis DIF og TD.  
Tak til Mikkel Øhrgaard fra DIF, for godt samarbejde og hjælp undervejs. 
Tak til Jakob Ovesen fra Team Danmark. Jakob blev vores nye konsulent i Team Danmark i 2020. 
Vi takker for et rigtigt godt samarbejde omkring vores talent- og elite arbejde.  

Efter årsmødet i DIF 2020, fik Bueskydning Danmark ny kontaktperson til DIFs bestyrelse nemlig Kenneth 
Plummer. Vi vil meget gerne takke Kenneth for den gode dialog og opbakning, du allerede har vi givet os. Vi 
ser meget frem til samarbejdet de næste år, og ikke mindst glæder vi os til at vise dig bueskydning, når det 
igen er muligt. 

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 øvrige skriftlige beretninger. 

Med håbet om at se mange af jer til forbundsmødet den 9. maj i Nyborg. 

Morten Holm Nielsen  
Formand Bueskydning Danmark 



Eliteansvarliges beretning 

2020 blev året vi husker for Corona og de deraf følgende restriktioner. I Bueskydning Danmarks eliteafdeling 
betød det aflysning af rigtig mange både nationale og internationale stævner bl.a. World Cups. Det betød 
også udsættelse af EM og ikke mindst OL. Det var en stor skuffelse og en megastor udfordring, at skytterne 
skulle omlægge træning til en lang sæson uden konkurrencer, men heldigvis har Bueskydning Danmark 
beholdt sin OL-kvalifikation til 2021 (Maja Jager er indstillet til en kvoteplads), ligesom vi også har beholdt 
Team Danmark støtten hertil. Uden EM og WC’s har det ikke været muligt at kvalificere flere skytter til OL i 
løbet af 2020, men vi arbejder fortsat på at opnå dette. 
Vores 4 Top-50-placeringer på verdensranglisten har derfor heller ikke ændret sig: Tanja Jensen nr.10, 
Stephan Hansen nr. 13, Maja Jager nr. 25 og Martin Damsbo nr. 29. 

Der er kommet et rigtig godt træningsmiljø i Landsholdscentret i Brøndby, som hele tiden har været åbent 
for OL-satsningen og Team Danmark-skytterne, hvorimod vi midlertidigt har måttet lukke talentcentrene pga. 
restriktionerne.  

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 havde herre recurve også fået projektansat træner, som dog stoppede. 
Desværre har det ikke været muligt at finde anden træner til dette projekt. 

Vores nuværende strategiaftale med DIF og Team Danmark løber stadig frem til 2021 og vi er gået i gang med 
at udarbejde en elitestrategi, som skal være vores fremtidige støttegrundlag. Vi stiler her mod mere klarhed 
og kontinuitet omkring vores landshold. 

De 4 talentcentre har udviklet sig og fungerer godt og kapaciteten ser fornuftig ud. Når der er behov og 
mulighed, vil vi gerne oprette endnu et talentcenter, hvor behovet er størst. Talentcentrene får frem over en 
mere central opgave, idet træningen for ungdomslandsholdets skytter primært vil finde sted her. 

Jeg gerne sige tak 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 at vi igen kan mødes fysisk til arrangementer rundt i landet og til det fortsatte 
samarbejde om at fremme eliten i dansk bueskydning! 

Henny Jeremiassen 
Eliteansvarlig 



Breddeansvarliges beretning 

2020 har, som for resten af idrætten, også for bredden været et meget specielt og trælst år pga. Covid19 
restriktioner! 

Det har ikke været muligt at opfylde vores delmål og handleplaner i henhold til vore strategispor, da klubber 
har været lukket ned, og vi ikke har måttet forsamles ret mange i store dele af året. 

2020 er 3. år ud af 4 med at gennemføre de 4 strategispor. der blev aftalt med DIF i 2017 for årene 2018 - 
2021. Tilskuddet fra DIF er hængt op på strategisporene. Bueskydning Danmark bruger næsten 100 % af egne 
midler på drift og har ikke afsat ekstra penge til strategier. Strategisporene skal dermed også indeholde drift. 

Der bliver løbende afholdt statusmøder med DIF-konsulenten for at se, hvordan Bueskydning Danmark 
opfylder strategien. Der er 3 niveauer for status, grøn for alt på plads, gul for observation og rød for at vi er 
bagefter. 

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 der ikke anvendt farvekodning, da mange aktiviteter ikke kunne
gennemføres pga. Covid19. Det er uden for vores kontrol og gælder for alle forbund.
Vi prøver at nå så meget vi kan nå i 2021, men den første del af året var alt stadig lukket.
Spor 1 omfatter blandt andet følgende områder

o Forbundets træneruddannelser.
Der er 3 instruktører på kandidat og grundtræner kurser.
Derudover er der 4 instruktører mere på 1-2 træner.
ATK-bogen er færdig i version 2.0

o 1-2 træner
▪ Der er afholdt 2 stk. med i alt 27 deltagere

o Grundtræner
▪ A. Der er afholdt 2 stk. med i alt 16 deltagere 
▪ B. Der er afholdt 2 stk. med i alt 18 deltagere 
▪ C. Der er afholdt 2 stk. med i alt 20 deltagere 

o Kandidattræner – Der er ingen kurser afholdt
o Spotkursus – Der er afholdt følgende

▪ 2 stk. ATK 2.0 Bue heldagskurser med i alt 40 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.
Thy Bueskyttelaug blev certificeret i efteråret, restriktionerne forhindrede desværre en
fejring.

o Klar-Parat-bueSmart for skive (tidligere storsamlinger) og 3D skytter
Der har været afholdt en enkelt KPS-samling med 10 deltagere i Holstebro i februar 2020,
øvrige kunne ikke gennemføres pga. restriktioner. 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
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 2020 – en del af strategiaftalen 
Der var 11 klubber tilmeldt, desværre kom forårets restriktioner og blokerede for afvikling. 
Finalen skulle i 2020 være i Billund, men det blev desværre heller ikke til noget. 
Astrid og Kenn deler Bueskydning Danmarks del af Skole OL og bruger en del tid på det. 
Der har været startet udviklingsforløb for de nye deltagende bue-klubber, men det blev lagt på pause igen, 
indtil Skole Ol kan gennemføres igen. 

Klubbesøg – en del af strategiaftalen 
Bueskydning Danmark ønsker at være i god dialog med klubberne, og derfor har vi afviklet 20 klubbesøg ved 
forskellige klubber, som ikke var Skole OL relateret. Disse besøg er udviklingsorienteret imod den konkrete 
klubs behov 

3D baner 
Aftalen med udlejeren af Nørre Snede banen er ikke forlænget og sluttede dermed med udgang af 2020. Den 
nye Kongskilde-bane K2 har nu i brug. K2 flytter til nabogrunden pga. bedre terrænforhold og en bedre 
aftale. Der er stadig arbejde i gang med at få bedre faciliteter. 
En ny 3D forbundsbane på Fyn er åbnet i starten af 2021 efter længere tids forberedelse. 

DIF soldaterprojekt - veteraner 
DIF har et soldaterprojekt aht. soldater veteraner, og her er Bueskydning Danmark med som et attraktivt 
tilbud. Bueskydning er særlig velegnet til veteraner til at øge deres koncentrationsevne og give dem noget af 
deres sociale liv igen. 

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. 

Buernes dag – en del af strategiaftalen 
Der var rekordmange klubber med i september 2020 – 20! Der var mange besøgende men forskelle 
klubberne imellem. Vi håber at mange klubber vil deltage (igen) i 2021.  
Der var blevet udarbejdet og udsendt fælles PR-materiale til de deltagende klubber. Konceptet indeholder 
fælles PR-materiale, støttemateriale til den lokale afvikling og indrapportering af data til udvikling af Buernes 
Dag fremadrettet.  

Antal klubber i forbundet 
Vi er 71 klubber under Bueskydning Danmark. 

Medlemssystem 
Som bestyrelsesmedlem har jeg brugt nogen tid på medlemssystemet. Med det antal klubber vi har, vil det 
give nogen henvendelser.  

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: 

• Den ekstra shootoff, hvis begge skytter skyder 10/X afskaffes

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 marts 2021 

Flemming Skjoldborg 
Lis Lassen 
Bjarne Strandby 



Dommerudvalgets beretning 

2020 har været et meget utraditionelt år, hvor planlagte stævner gang på gang blev udskudt og aflyst, men 
det lykkedes at afvikle nogle først på året og i eftersommeren. 

Trods alt dette skal stævneønsker stadig være indsendt til forbundet senest den 1. marts for sommerhalvåret 
og den 1. september for vinterhalvåret. 

Vi havde planlagt at afholde uddannelse af nye dommere i januar 2021 i Brøndby, det blev i første omgang 
flyttet til marts 2021 og måtte igen aflyses / flyttes til efteråret. Vi havde fået 6 tilmeldinger, men vil meget 
gerne have flere deltagere. 

Så 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 2020 haft nogle dommere der har valgt at stoppe, tusind tak til jer for den periode I 
har virket.  

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. 

Vores årlige dommermøde i 2021 er lige nu aflyst og vi finder en ny dato, når det igen er realistisk 
Stor tak til alle vores dommere for den indsats I yder gennem året, i al slags vejr. Og en særlig tak i år til de af 
jer der i løbet af året stillede op, på trods af pandemien 

Lis Lassen 
Formand for dommerudvalget 



















































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastsættelse af kontingent til Forbundet for 2021 
 
 

Budgetteret forslag 
Ungdom 340,- 
Voksne 475,- 

 
 



Nr. Navn

INDTÆGTER

10000 Tilskud DIF

10100 Grundstøtte 725.000             

10210 Strategispor 1 92.000                 

10220 Strategispor 2 184.000             

10230 Strategispor 3 46.000                 

10240 Strategispor 4 598.000             

10999 Tilskud DIF i alt 1.645.000          

11000 Tilskud Team DK

11110 Direkte støtte atleter 45.000                 

11121 Direkte støtte specialist 1 15.000                 

11130 Direkte støtte udstyr 13.000                 

11140 Konkurrencer, træningslejre, sparring 312.000             

11150 Elitecenter drift 10.000                 

11200 Lønninger 300.000             

11210 Omkostninger medarbejdere 80.000                 

11310 Projekt Herre Compoiúnd 25.000                 

11340 Ekstraordinært tilskud OL (Kirkbi) 104.000             

11350 Sallingmidler 610.000             

11400 Uanvendt tilskud foregående år

11999 Tilskud Team DK i alt 1.514.000          

12000 Andre tilskud

12210 Tilskud sponsorer 50.000                 

12999 Andre tilskud i alt 50.000                 

13000 Betaling fra medlemmer

13110 Forbundskontingent 1.095.000          

13120 Betaling forbundsmøde 12.000                 

13121 Betaling formandsmøde 7.500                   

13224 Brugerbetaling 3D 160.000             

13230 Brugerbetaling TC 90.000                 

13231 Klubbetaling TC 30.000                 

13232 Kommunal betaling TC 80.000                 

13243 Brugerbetaling samling KPS 50.000                 

13244 Brugerbetaling teknikskole 30.000                 

13410 3D bane øst årskort 10.000                 

13420 3D bane øst dagskort 4.000                   

13610 3D bane midt årskort 10.000                 

13620 3D bane midt dagskort 5.000                   

13999 Betaling medlemmer i alt 1.583.500          

14000 Turneringer

14100 Sommerturnering

14200 Vinterturnering 15.000                 

14300 Combat archery 12.000                 

14999 Turneringer i alt 27.000                 



15000 Diverse salg

15110 Bøger 9.000                   

15200 Kurser 127.000             

15300 Skydemærker 15.000                 

15999 Diverse salg i alt 151.000             

16000 Magasin

16100 Abonnement 130.000             

16200 Annoncer 50.000                 

16999 Magasin i alt 180.000             

17000 Administrative poster

17100 Renteindtægter

17200 Renteomkostninger

17300 Gebyrer  5.000‐                   

17400 § 44 tilskud 14.000                 

17500 Refusion

17600 Øvrige indtægter 27.000                 

17999 Administrative poster i alt 36.000                 

19999 INDTÆGTER I ALT 5.186.500          

UDGIFTER

20000 ADMINISTRATION

20100 Sekretariat

20110 Husleje 80.000                 

20120 Kontorhold   35.500                 

20130 It og domæner 20.000                 

20151 Medlemssystem udv.  15.000                 

20152 Medlemssystem drift 42.000                 

20180 Forsikring kollektiv 16.000                 

20181 Forsikring indbo og materiel 14.000                 

20190 Intern revision 1.000                   

20199 Sekretariat i alt 223.500             

20200 Driftsudgifter

20210 World Archery 9.000                   

20220 Driftsomkostninger resultatformidling 8.000                   

20250 Aktivitetsudgifter 10.000                 

20260 Gaver og blomster 2.000                   

20270 Uforudsete udgifter 75.500                 

20299 Driftsudgifter i alt 104.500             

20300 Uniformsudgifter

20310 Landsholdsuniform skive 20.000                 

20320 Landsholdsuniform 3D 10.000                 

20330 Landsholdsuniform ungdom 11.000                 

20340 Dommertøj 4.500                   

20350 Andre uniformer 3.000                   

20399 Uniformsudgifter i alt 48.500                 

20999 ADMINISTRATION I ALT 376.500             



21000 MØDER MV

21100 Forbundsmøde 43.000                 

21200 Formandsmøde 13.000                 

21300 Bestyrelsesmøder 13.000                 

21400 Andre møder  8.000                   

21299 MØDER I ALT 77.000                 

22000 UDVALG

22600 Internationale møder 18.000                 

22199 UDVALG I ALT  18.000                 

22999 MØDER OG UDVALG I ALT 95.000                 

23000 LØN OG PERSONALE

23100 Løn og omkostninger funktionærer

23110 Funktionærløn 1.710.000          

23120 Tillæg for merarbejde 4.000                   

23121 Feriepenge funktionærer 13.000                 

23122 Hensatte feriepenge 12.000                 

23123 ATP/AER 24.000                 

23130 Ophold 23.000                 

23132 Kørsel 120.000             

23140 Administrative udgifter 4.000                   

23141 Udligning pigespor ‐                       

23150 Uddannelse 20.000                 

23199 Løn og omkostninger funktionære i alt 1.930.000          

23200 Løn og omkostninger timelønnede

23210 Løn   694.000             

23211 Feriepenge timelønnede

23217 Kørsel 63.000                 

23299 Løn og omkostninger timelønede i alt 757.000             

‐                       

23300 Magasin ‐                       

23310 Redaktør 80.000                 

23320 Grafiker 30.000                 

23330 Diverse omkostninger ‐                       

23399 Magasin i alt  110.000             

23999 LØN OG PERSONALE I ALT 2.797.000          

24000 BREDDE

24100 Dommerudgifter

24120 Dommere DM  19.000                 

24130 Dommere Vest 9.000                   

24140 Dommere Fyn  5.500                   

24150 Dommere Øst 6.500                   

24160 Internationale dommeropgaver 4.000                   

24161 Internationalt dommerkursus 10.000                 

24174 Dommermøde 60.000                 

24180 Nordisk dommermøde

24199 Dommerudgifter i alt 114.000             



24200 Stævneudgifter

24210 Tilskud DM inde senior

24211 Tilskud DM inde master

24212 Tilskud DM inde ungdom

24213 Tilskud DM ude senior 9.000                   

24214 Tilskud DM ude master 7.000                   

24215 Tilskud DM ude ungdom 9.000                   

24216 Tilskud DM 3D 9.000                   

24220 DM officials

24221 DM teknisk delegeret 9.000                   

24222 DM Ianseoansvarlig 9.000                   

24230 DM fragt 10.000                 

24231 Medaljer DM 20.000                 

24240 WA stævneafgifter 5.000                   

24250 Præmier Vinter/Sommer 4.000                   

24260 Deltagelse i NUM 3.000                   

24299 Stævneudgifter i alt 94.000                 

24300 Regionsudgifter

24311 Sjælland ‐ RM ‐ tilskud 1.000                   

24312 Sjælland ‐ RM ‐ Medaljer 2.000                   

22313 Sjælland ‐ div. udgifter

24321 Fyn ‐ RM ‐ tilskud 1.000                   

24322 Fyn ‐ RM ‐ Medaljer 2.000                   

24323 Fyn ‐ div. udgifter

24331 Jylland ‐ RM ‐ Tilskud 1.000                   

24332 Jylland ‐ RM ‐ Medaljer 2.000                   

24333 Jylland ‐ div. udgifter

24399 Regionsudgifter ialt 9.000                   

24400 Feltbaner

24410 Øst leje af feltbane 19.000                 

24411 Øst drift af feltbane 15.000                 

24412 Projekt feltbane øst 25.000                 

24430 Fyn leje af feltbane 15.000                 

24431 Fyn drift af feltbane 15.000                 

24432 Projekt feltbane Fyn 25.000                 

24499 Feltbaner i alt 114.000             

24500 Banekontrol

24510 Besigtigelse buebaner 1.000                   

24599 Banekontrol i alt 1.000                   

24660 Breddeaktiviteter

24610 Starttilskud nye foreninger 2.000                   

24611 Klubudviklingsprojekter 6.000                   

26612 Soldaterprojekt 2.000                   

24613 Sommerlejr 8.000                   

24615 Øvrige aktivitetstilskud 15.000                 

24618 Buernes Dag 15.000                 

24631 Skolernes OL 100.000             

24632 Undervisningsmateriale 5.000                   

24640 Ungdomskonference 25.000                 

24650 Træneropfølgningsmøde 35.000                 

24672 CA udstyr 10.000                 

24673 CA promovering 20.000                 

24699 Breddeaktiviteter ialt 243.000             



24700 Trænerkurser og ATK

24710 1‐2 træner 17.000                 

24720 Grundtræner ‐ Undervisningsmateriale 15.000                 

24721 Grundtræner ophold og fortærring 20.000                 

24730 Instruktøruddannelse 20.000                 

24740 Kandidattræner ‐ Undervisningsmateria 16.000                 

24741 Kandidattræner ophold og fortærring 8.000                   

24799 Træneruddannelse og ATK ialt 96.000                 

27800 Kursus

24830 Feltkurser 7.000                   

24832 Skyttekurser 4.000                   

24860 Eportal afgift 5.000                   

24861 Eportal udvikling

24899 Kurser i alt 16.000                 

24999 BREDDE I ALT 687.000             

25000 TALENTUDGIFTER

25100 Samlinger

25110 Klar‐parat‐buesmart 24.000                 

25199 Samlinger i alt 24.000                 

25200 Talentcentre

25210 Talentcenter 40.000                 

25299 Talentcenter i alt 40.000                 

25300 Talentudvikling ungdom

25310 Træningssamlinger omkostninger 100.000             

25399 Bruttosamlinger i alt 100.000             

25400 Teknikskoler

25410 Teknikskole omkostninger 138.000             

25499 Teknikskole i alt  138.000             

25500 Ungdom konkurrencer

25521 EM ude 122.000             

25599 Ungdom konkurrencer i alt 122.000             

25999 TALENTUDGIFTER I ALT 424.000             

26000 ELITEUDGIFTER TD‐STØTTE

26100 Faciliteter

26110 Landsholdscenter drift 68.000                 

26111 Landsholdscenter udvikling 15.000                 

26199 Faciliteter i alt 83.000                 

26200 Daglig træning

26210 Daglig træning ‐ materiel 28.000                 

26220 Daglig træning ‐ soc. udg. 60.000                 

26240 Kirkbifonden ud 104.000             

26299 Daglig træning i alt 192.000             

26300 Recurve med TD støtte

26321 EM ude 152.000             

26332 WC3 90.000                 

26350 Anden konkurrence 200.000             

26399 Recurve med TD støtte i alt 442.000             



26400 Compund med TD støtte 

26421 EM ude 84.000                 

26430 WC1 10.000                 

26431 WC2 10.000                 

26432 WC3 31.000                 

26434 WC finale 10.000                 

26499 Compound med TD støtte i alt 145.000             

26500 Fælles TD elitesatsning

26510 Sportspsykologi 30.000                 

26599 Udgifter TD satsning i alt 30.000                 

26600 Træningslejre

26610 Udgifter træningslejre

26699 Træningslejre i alt ‐                       

26999 ELITEUDGIFTER TD‐STØTTE I ALT 892.000             

27000 ELITEUDGIFTER UDEN TD‐STØTTE

27100 Konkurrencer senior

27121 EM ude 108.000             

27131 WC2 6.000                   

27132 WC3 18.000                 

27199 Seniorkonkurrencer i alt 132.000             

27200 Konkurrencer 3D

27210 VM 3D 80.000                 

27299 3D konkurrencer i alt 80.000                 

27300 Konkurrencer felt

27310 VM flet

27320 EM flet

27399 Konkurrencer felt i alt ‐                       

27999 ELITEUDGIFTER UDEN TD‐STØTTE I ALT 212.000             

28000 PROJEKTARBEJDE

28100 Bar‐ og Langbueprojekt

28110 Projekt udvikling af 3D

28120 Landholdssamling 20.000                 

28199 Bar‐ og langbueprojekt i alt 20.000                 

28200 Recurveprojekt

28210 Recurveprojekt udgifter 120.000             

28220 Diverse udgifter

28230 Særlige indsatser

28299 Recurveprojekt i alt 120.000             

28300 Compoundprojekt

28310 Compoundprojekt udgifter

28320 Diverse udgifter

28330 Særlige indsatser

28399 Compoundprojekt i alt  ‐                       

28999 PROJEKTARBEJDE I ALT 140.000             

UDGIFTER I ALT 5.623.500          



RESULTAT INDEN EGENKAPITAL 437.000‐             

00001 Bunden egenkapital 

00002 Indtægtsført til breddeprojekt 58.000                 

00003 Finansiering medlemssystem 15.000                 

00004 Ny feltbane øst

00005 Tilskud Teknikskoler 22.000                 

00006 Etablering landsholdscenter 15.000                 

00007 Indtægtsført til markedsføring

00008 Kommunikationsstrategi 12.000                 

00010 Indtægtsført til recurveprojekt 120.000             

00011 Indtægtsført til compoundprojekt ‐                       

00012 Indtægtført til 3D projekt 45.000                 

00099 Bunden egenkapital ialt 287.000             

Resultat efter bunden egenkapital 150.000‐             
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Forslag nr:  001 
Forslagsstiller: Torben Olsen – Herning Bueskyttelaug 
Emne: Bladet Bueskydning 

Begrundelse: 
Begrundelsen for forslaget er at kun medlemmer som betaler forbundskontingent skal 
kunne læse tidsskriftet "BUESKYDNING". 
Den nuværende løsning betyder at medlemmerne ikke får reel valuta for de penge de er 
tvunget til at betale for tidsskriftet "BUESKYDNING" idet alle kan læse tidsskriftet fra 
Bueskydning Danmarks hjemmeside. 

Forslag: 

Nuværende tekst: 
2.11.5 BUESKYDNING udkommer som en elektronisk publikation, der kan 

downloades fra Bueskydning Danmarks hjemmeside. 

Ændres til: 
2.11.5 BUESKYDNING udkommer som en elektronisk publikation, der gøres 

tilgængelig for medlemmerne ved udsendelse af e-mail til medlemmer 
registreret i medlemssystemet. 
Systemet opbygges således at det kun medlemmer som er registreret i 
medlemssystemet som kan læse tidsskriftet "BUESKYDNING". 

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget
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Forslag nr:  002A 
Forslagsstiller: Lyngby Bueskyttelaug – Hjörtur Gislason 
Emne: Reklame 

Note: - Hvis forslag 2A vedtages, så falder forslag 2B automatisk bort 

Begrundelse: Vores forslag skal  ses som et ønske om at få en klar og tydelig 
vedtægtsbeskrivelse for området reklamer – med ønsket om at der er færrest mulige 
restriktioner og bredest mulige rammer for en kommercialisering af sporten. 

Forslag: 

Kap. 5 – afsnit Reklamer ændres til: 

Reklameaftaler/sponsoraftaler for klubber under BueskydningDanmark 
Reklameaftaler kan frit aftales mellem klubber og reklame samarbejdspartnere/sponsorer, 
på følgende områder: 

• Reklamering på klubbernes arealer, hjemmesider og andre kommunikationskanaler
kontrolleret og administreret af den pågældende klub.

o Arealer omfatter også arealer der benyttes til afvikling af stævner, klubben
kan således sælge reklameplads uden begrænsning.

• Reklamering på klubskytters klubdragt ved stævner og konkurrencer samt ved
træning m.v. og sidestilles på alle måder med evt. tøjproducent logoer

o Der er ingen begrænsninger for reklamefladen og eller farver mv.
o Klubben kan frit vælge aktuelt klubdragt design

• Reklamering på personligt udstyr der anvendes i udførsel af sporten
o Der er ingen begrænsninger for reklamefladen og eller farver mv.

Reklameaftaler sidestilles således med reklamer og logoer påført udstyret
af producenterne.

• Alle sponsornavne / reklameaftaler er i udgangspunktet tilladte – med mindre de
fremgår af en specifik objektiv negativliste hos BueskydningDanmark.

• Klubben kan frit vælge at benytte sponsor eller reklamepartners navn som klub/hold
kaldenavn, som alternativ til klubbens egentlige klubnavn.

• Skytter tilknyttet den enkelte klub, herunder den klub de repræsenterer ved stævner
– kan ikke fravælge klubbens beslutning om valg af reklamepartner/sponsor og kan
således ikke nægte at bære den af klubben ønskede klubdragt m.v. eller reklamer
på udstyr.

• Klubben kan i egne vedtægter beslutte enhver reklameaftale og pålægge sine
skytter denne.

Personlige reklameaftaler/sponsoraftaler for skytter under BueskydningDanmark 

Den enkelte skytte kan indgå personlige sponsorater med partnere der ikke fremgår af 
forbundets negativliste, forudsat skytten har klubbens godkendelse hertil. Enhver personlig 
reklameaftale skal således tiltrædes/godkendes af skyttens klub. Klubben har således 
vetoret. 
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Reklameaftalen skal uanset indgås efter et givent regelsæt udfærdiget af Bueskydning 
Danmark, hvoraf en række minimumskrav skal opfyldes, primært med henblik på at 
beskytte skyttens interesser. Det være sig økonomi, og ikke mindst gensidig modværdi af 
ydelser, der skal sikre en rimelig gensidig ydelse og minimumsværdi, tidsperiode for 
aftalen, mulighed for ophør af aftale før bindings udløb, og hvad prisen for opsigelse af 
aftale før tid maksimalt kan udgøre. 

Eksempler: 
• En skytte må ikke kunne aftalemæssigt bindes af en personlig aftale eller bære en

sponsorbeklædning eller ekstra logo godkendt af klubben, uden en rimelig
betaling.

• Gratis reklametøj uden konkret tillægsbetaling af væsentlig værdi skal ikke være
tilladt – noget der i dag er udbredt blandt danske skytter)

• En personlig aftale med en sponsor må ikke kunne stå i vejen for et klubskifte,
hvor ny klub ikke kan eller vil anerkende den personlige sponsor. Det være sig
grundet sponsorkonflikter eller andet.

Bueskydning Danmark skal således, gennem udarbejdelse af standard kontrakter for 
personlige sponsorater og efterfølgende godkendelse af indgåede aftaler, være garant for 
og bistå skytten og dennes klub i aftaleindgåelse med reklamepartner. 

Reklameaftaler og potentiel konflikt med BueskydningDanmark og eller WA 

BueskydningDanmark skal tilstræbe, at skytters personlige sekundære reklameaftaler og 
de primære reklameaftaler i skyttens klub fremmes mest muligt ud fra sportens 
kommercielle interesser og udvikling. BueskydningDanmark skal således arbejde for en 
liberalisering af reklamering/sponsorater i forbindelse med forbundets arrangementer og i 
landsholdssammenhænge samt skytternes deltagelse i andre stævner underlagt WA. 

Om nødvendigt og hvor det kan påpeges, at restriktioner i BueskydningDanmark og 
specielt I World Archery regi er en hindring for en yderligere kommerciel tilgang til sporten, 
skal BueskydningDanmark understøtte klubbernes og skytternes interesse i at få ændret 
gældende vedtægter nationalt som internationalt, - ved at påvirke WorldArchery i en 
kommerciel retning. 

Bemærkning: Man ser aktuelt skytterne benytte eksempelvis brystskjold overklistret med reklamer og 
sponsorlogoer, reelt uden værdi, eller reklamer på pilekogger - men det bæres oftest af skytter alene ved 
WA- arrangementer. Altså et forsøg på at imødekomme sponsorforpligtelser uden at bryde rigide regler i 
WA-regi. 

WA og de nationale forbund opnår kortsigtet opfyldelse af forældede regler og ikke mindst adfærd, men med 
risiko for, at der opstår parallelle arrangementer med et anderledes og stærkere kommercielt set-up. Det vil 
på sigt (måske endda kortsigtet) være ødelæggende for WA og nationalforbund, hvorfor det bør være i egen 
interesse at tilpasse regler til den tid vi er i. ”If you can´t beat them - then go along with them” 

Det er set før: Tennis, Bi-athlon (skiskydning), Cykling med flere har oplevet at arrangementer i forbundsregi 
er stærkt devaluerede og for publikum og atleterne sekundære – da private organisationer har overtaget 
scenen og driver underholdende kommerciel sport. Atleterne prioriterer tydeligvist de alternative aktører, det 
er her de har deres levebrød – simple as that. 

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget
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Forslag nr:  002B 
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark 
Emne: Reklame   

Begrundelse: Tilpasning af reklameregler tilfaktsike forhold 

Forslag: 

Kap. 5 – afsnit Reklamer ændres til: 

Reklamer Inden for bueskydning under Bueskydning Danmark gælder følgende, der er 
udarbejdet på baggrund af reklamebestemmelserne for WA, Danmarks Idræts Forbund og 
Team Danmark:  

1. Idrætsudøvere må i forbindelse med idrætskonkurrencer kun bære reklame på deres
idrætstøj og materiel, såfremt dette sker i overensstemmelse med Bueskydning Danmark's
bestemmelser.

2. Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende, og
teksten må ikke indeholde opfordrings ord.

3. Politiske og/eller religiøse reklamer er forbudt.

4. Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet med hensyn til at bære den enkelte
reklame på sit idrætstøj. Dette gælder dog ikke med hensyn til varemærker og almindeligt
anerkendte logoer på markedsført sportsbeklædning og idrætsmateriel.

5. Idrætsudøveren skal være frit stillet i sit valg af idrætsmateriel, der kræver en personlig
tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på idrætsudøverens præstation.

6. På beklædningsgenstande må konkurrencedeltagere bære reklamer for sponsorer ud
over den pågældende genstands normale varemærke. Fabrikantens varemærke er
fremstillerens registrerede firmamærke.

7. Konkurrencedeltagere må have reklamer på hver genstand af deres personlige og
tekniske udstyr (dvs. buer, tasker, m.v.) ud over den pågældende genstands normale
varemærke.

8. Reklamer på personers tøj accepteres efter følgende retningslinier for skytter, officials
og lignende:

• På registreringsnumre er der ingen begrænsning i reklamestørrelse.
Nummeret skal under skydning bæres synligt for dommere.
• Formen på reklamer kan være kvadratiske, rektangulære, trekantede,
cirkulære eller ovale. Er størrelsen herudover irregulær i udformning, gælder
den kvadratiske/- rektangulære omskrivning ved beregning af areal.
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9. Alle reklamer, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige et samlet areal på i
alt 400 cm2 pr. genstand, bortset fra skytters registreringsnumre, se artikel 10 ovenfor.
Ved nationale stævner, er der ingen begrænsning på arealet af reklamer.

10. Alle varemærker, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige 30 cm2 bortset
fra varemærker på buer og stabilisatorer.

11. Hvis der aftales TV transmission ved et arrangement, skal Team Danmarks aftale med
TV selskaberne angående reklamer m.v. på og omkring skydebanen respekteres.

12. Reklameaftaler skal respektere de særlige regler for eventuel deltagelse i Olympiske
Lege og i WA's mesterskaber.

13. Bueskydning Danmark har ansvaret for, at de heri nævnte reklameregler overholdes.

Bestyrelsen anbefaler forslaget
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Nuværende kap.5 afsnit Reklamer: 

Inden for bueskydning under Bueskydning Danmark gælder følgende, der er udarbejdet på baggrund af 
reklamebestemmelserne for WA, Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark:  

1. Reklameaftaler for amatøridrætsudøvere skal, såfremt aftalen indeholder pengeydelser,
udfærdiges på en af Bueskydning Danmark udarbejdet eller godkendt kontraktformular, der skal
påtegnes i Bueskydning Danmark.

2. Provenuet ved reklamen må ikke udbetales direkte til den enkelte idrætsudøver og skal indgå i
foreningens eller Bueskydning Danmark's regnskab.

3. Idrætsudøvere må i forbindelse med idrætskonkurrencer kun bære reklame på deres idrætstøj og
materiel, såfremt dette sker i henhold til kontrakt affattet i overensstemmelse med Bueskydning
Danmark's bestemmelser.

4. Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende, og teksten må
ikke indeholde opfordrings ord.

5. Politiske og/eller religiøse reklamer er forbudt.

6. Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet med hensyn til at bære den enkelte reklame på sit
idrætstøj. Dette gælder dog ikke med hensyn til varemærker og almindeligt anerkendte logoer på
markedsført sportsbeklædning og idrætsmateriel.

7. Idrætsudøveren skal være frit stillet i sit valg af idrætsmateriel, der kræver en personlig tilpasning,
eller som har væsentlig indflydelse på idrætsudøverens præstation.

8. På beklædningsgenstande må konkurrencedeltagere bære reklamer for sponsorer ud over den
pågældende genstands normale varemærke. Fabrikantens varemærke er fremstillerens
registrerede firmamærke.

9. Konkurrencedeltagere må have reklamer på hver genstand af deres personlige og tekniske udstyr
(dvs. buer, tasker, m.v.) ud over den pågældende genstands normale varemærke.

10. Reklamer på personers tøj accepteres efter følgende retningslinier for skytter, officials og lignende:
• Der må reklameres på for og bagside af skydetrøjer. Dog skal selve farven herpå fremgå tydeligt.
• På benklæder/shorts må der reklameres på for- og bagside.
• På registreringsnumre er der ingen begrænsning i reklamestørrelse. Nummeret skal under
skydning bæres synligt for dommere.

• Formen på reklamer kan være kvadratiske, rektangulære, trekantede, cirkulære eller ovale. Er
størrelsen herudover irregulær i udformning, gælder den kvadratiske/rektangulære omskrivning ved
beregning af areal.

11. Alle reklamer, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige et samlet areal på i alt 400 cm2

pr. genstand, bortset fra skytters registreringsnumre, se artikel 10 ovenfor.
Ved nationale stævner, er der ingen begrænsning på arealet af reklamer.

12. Alle varemærker, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige 30 cm2 bortset fra
varemærker på buer og stabilisatorer.

13. Forekommer reklamer i forbindelse med klubdragter, skal farve(r), hvis de ikke svarer til de i
klubben vedtagne dragtfarver, fremgå af kontrakten.
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14. Kopi af de ovenfor nævnte kontrakter skal forevises dommerformanden før stævnet begynder.
Drejer det sig om en forenings kollektive reklame, skal kontrakten forevises af den eventuelle
holdleder.

15. Hvis der aftales TV transmission ved et arrangement, skal Team Danmarks aftale med TV
selskaberne angående reklamer m.v. på og omkring skydebanen respekteres.

16. Reklameaftaler skal respektere de særlige regler for eventuel deltagelse i Olympiske Lege og i
WA's mesterskaber.

17. Bueskydning Danmark har ansvaret for, at de heri nævnte reklameregler overholdes.
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Forslag nr:  003 
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark 
Emne: Master Barbue Damer – 40m 

Begrundelse: Der har på formandsmødet været et ønske om at ændre 
afstanden for Master Barbue Damer fra de nuværende 50m til 40m 

Forslag: 

6.6.7.1 
Barbue division: 
50 m for Senior, Junior, Kadet og Master, damer og herrer 
30 m for 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, Kadet og Master herrer 
40 m for Master damer  
30 m for Aspirant og Mini, drenge og piger. 
15 m for Mikro drenge og piger. 

Forslaget betyder, at der ikke kan skydes mix-hold i Barbue Master, samt at 
Der ikke kan skyde WA og WAE rekorder i Barbue Master Damer. 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget
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Forslag nr:  004 
Forslagsstiller: Roy Hansen – TIK BUeskydning 
Emne: Buejæger - skydestilling   

Begrundelse: 
Der er en interpretation, der siger, at en skytte ikke må afgive skud i en siddende position 
hvor hæl rammer skyttes “ bagdel “ 
Denne interpretation giver absolut igen mening, i klasse buejæger ( BJ ). 
Denne klassen er jo netop tiltænkt som skydning under jagtligende forhold, hvor bue 
udstyr, og opstilling af mål ( 3D dyr ) er sat op efter dette. 
Under jagtlignede forhold kan en siddende skydestilling også komme på tale, så hvorfor 
forbyde dette ? 

Forslag: 

Flg tilføjes til National Buejægerklasse: 

10.51.10 Skydestilling: 
Skytten kan indtage en hvilken som helst ønsket skydestilling op til ca. 1 meter 
til siderne og bag posten. 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget
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Forslag nr:  005 
Forslagsstiller: Morten Andersen – Traditionel Buejagt 3D 

Emne: Traditionel buejæger klasse (TBJ) 

Begrundelse: 

TB3D (Traditionel Buejagt 3D) blev dannet med det formål at organisere skytter med 
interesse for jagt med traditionelle buer, og derved skabe et større fællesskab og interesse 
for denne gren af sporten under Bueskydning Danmark. 

Vi oplever en stigende interesse for buejagt med traditionelt udstyr over hele landet. 
Grundet vores bueopsætning bliver vi henvist til at skyde i den eksisterende buejæger 
klasse. I konkurrence øjemed, hvor der primært skydes mod sigteskytter (compound 
buejægere) er mange dog tilbageholdende grundet den ulige konkurrence (TBJ klassen vil 
eks. være uden sigtemidler). Vi ser 3D skydning som en vital del af både træning og 
socialt samvær for skytter der har interesse i jagt med traditionelt udstyr og ønsker derfor 
denne gren af sporten mere anskueliggjort da interessen forefindes og er stigende blandt 
skytter i hele landet. Derfor fremsendes dette forslag til en ny klasse.  

De eksisterende klasser der omfatter traditionelle buer, tillader desværre ikke en jagt 
relevant bueopsætning, sigtemetoder såsom fixed crawl, buemonteret pilekogger og 
deslige. Skytter henvises derfor til enten at skyde i den eksisterende buejæger klasse eller 
at ændre bueopsætning for at kunne skyde i barbue/instinktiv klasser.  

Vi ønsker at afstanden for klassen er sammenfaldende med instinktiv klassen, (blå pind) 
da jagt med traditionelle buer generelt afvikles på kortere afstande end jagt med 
compound buer. Derfor er en HSI/DSI-lignende bane opstilling mere relevant for en 
traditionel buejæger klasse. Det eneste stævne i Danmark hvor TBJ til dels får lov til at 
indgå i instinktiv klassen er pt. til Danish Open i Nørresnede, som er det største stævne vi 
har. Dette skyldes primært at Tyskland er velrepræsenteret med skytter fra den tyske 
”Traditionell Jagdbogen” klasse under hovedforbundet (Deutschen Bogensport Verband - 
DBSV). Denne klasse arbejder med identiske regelsæt som dem vi ønsker indført for TBJ. 

En af bevæg grundende for ovennævnte er at der til ”Stenen rundt” _stævnet d. 7/11-2020 
på Kongskilde - K2 (der desværre blev aflyst), var en overvældende interesse for en mulig 
TBJ-klasse, også fra bueskytter som ikke er medlem af TB3D. TBJ som klasse ville have 
udgjort den 2. største klasse hvis stævnet var blevet afviklet. 

Forslag: 

10.52 Traditionel buejæger klasse (TBJ) 

10.52.1 Buetyper: 
Langbue (10.10) og Barbue (10.11), med flg begrænsninger 
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10.52.2 Buevægt: 
Buens trækvægt skal være af en sådan størrelse at den minimum kan afskyde 
en pil på mindst 25 gram med en energi (Eo) på: 40 joule. 
Pilens energi (E) i joule udregnes på følgende måde: 
E = ½ x pilens vægt x hastigheden i anden potens, hvor vægten måles i kg og 
hastigheden i m/s 

10.52.3 Pile: 
Pilevægten skal være på mindst 25g. 
Jagtspids med skærende blade må ikke benyttes 

10.52.4 Sigtemiddel: 
Påmonterede sigter er ikke tilladt. Flerfarvede midterstykker og markeringer 
der kan anvendes som sigtemærker tillades. 

10.52.5 Stabilisator: 
En stabilisator kan benyttes og må højst være af en længde på 35 cm. 

10.52.6 Pilehylde: 
Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end en pil ad 
gangen, må ikke anvendes. 

10.52.7 Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes. 

10.52.8 Udtræksindikator: 
En udtræksindikator (clicker / snor), hørlig og/eller synlig, må anvendes, 
såfremt den ikke er elektrisk eller elektronisk. 

10.52.9 Fingerbeskyttelse: 
Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelab (tab) eller 
tape/plaster, må anvendes når strengen trækkes, holdes og slippes. 
Fingerbeskyttelsen må ikke indeholde hjælpemidler til at trække, holde og 
slippe strengen med. 
Der må bæres en handske, vante eller lignende på buehånden, men den må 
ikke være fastgjort til grebet. 

10.52.10 Afstande for Traditionel Buejæger Klassen (TBJ) er sammenfaldende med 
Instinktiv Klassen (HSI/DSI). 

10.52.11 Pilekogger må være monteret på buen, såfremt det ikke kan bruges som sigte 

10.52.12 Skydestilling: 
Skytten kan indtage en hvilken som helst ønsket skydestilling op til ca. 1 meter 
til siderne og bag posten. 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget
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Forslag nr:  006 
Forslag til forbundsmødet 

Forslagsstiller: Torben Olsen – Herning Bueskyttelaug 
Emne: Resultatformidlings program 

Begrundelse: 
Integration mellem Bueskydning Danmarks medlemssystem og elektronisk 
resultatformidlings program som fx Ianseo vil give en række fordele for den arrangerende 
klub og for BD. 

• Skytters informationer vil altid være korrekte fordi de tages fra BD medlemssystem.
Dermed undgås fejl indtastninger i elektronisk resultatformidlings program som fx
Ianseo

• Skytter kan selv tilmelde sig elektronisk til et oprettet stævne
• Klubber kan foretage samlet tilmelding af skytter elektronisk
• Ingen skytter kan deltage i et stævne uden at være oprettet i BD medlemssystem
• BD sikrer sig at alle skytter som deltager i danske stævner er registreret og betaler

forbundskontingent
• Den arrangerende klub sparer megen tid ved indtastning af tilmeldte skytter i

elektronisk resultatformidlings program som fx Ianseo

Forslag: 

Integration mellem Bueskydning Danmarks medlemssystem og elektronisk 
resultatformidlings program som fx Ianseo. 

Funktionsønsker: 

Stævneoprettelse: 
• Den klub som arrangerer et stævne skal kunne oprette en stævne formular i BD

medlemssystem med de informationer som er nødvendige i forbindelse med
tilmelding til stævner

• Stævne formularen skal kunne gøres aktiv/inaktiv på ønskede datoer
• Stævne formularen skal indeholde de oplysninger som der er behov for ved

tilmelding til stævner
• Det skal være muligt at danne en URL til det oprettede stævne som kan vedlægges

i en invitation udsendt fx via e-mail

Tilmelding 
• Al tilmelding til nationale stævner skal foregå via BD medlemssystem
• Der skal være mulighed for klubvis tilmelding og individuel tilmelding
• Det skal KUN være muligt at tilmelde skytter til et stævne hvis de er oprettet i BD

medlemssystemet

Integration til elektronisk resultatformidlings program som fx Ianseo: 
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• Der skal være mulighed for at skytter som er tilmeldt et stævne via BD
medlemssystem kan importeres/integreres direkte i et elektronisk
resultatformidlings program som fx Ianseo

Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget



I forbindelse med Forbundsmøde d. 9. maj 2021 indstilles følgende personer til valg 

Bestyrelsen 

Formand 2 år Morten Holm-Nielsen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Økonomiansvarlig 2 år Eva Kartholm Genopstiller – Ingen modkandidater 

Breddeansvarlig 2 år Hans Lassen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Best. Medlem 2 2 år Tomas Jensen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Best. Medlem 3 2 år Bjarne Strandby Genopstiller – Ingen modkandidater 

1. Suppleant 1 år Peter Bundsgaard Genopstiller – Ingen modkandidater 

2. Suppleant 1 år Hjortür Gislason Genopstiller – Ingen modkandidater 

Lovudvalget 

Formand 2 år Flemming Skjoldborg Genopstiller ikke – bestyrelsen indstiller Klaus Lykkebæk, der 
modtager valg 

Dommerudvalg 

Formand 2 år Lis Lassen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Amatør og 
Ordensudvalg 

Medlem 3 år Karsten Weikop Genopstiller – Ingen modkandidater 

1. Suppleant 2 år Niels Høg Henriksen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Interne revisorer 

Intern revisor 2 2 år Michael Søemod Genopstiller – Ingen modkandidater 

Intern revisor suppleant 1 år Steen Jørgensen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Intern revisor suppleant 1 år Paw Lohman Genopstiller – Ingen modkandidater 
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