Referat fra møte i NBU 24-25. februar i Oslo (Gardermoen), Norge.
Tilstede var:
DK: Rolf Lind og Morten Holm Nielsen
Færøyene: Schandorff Vang og Per Holm Andersen
N: Per Bolstad, Tove M. Michaelsen, Vigdis Landskaug og Morten B. Wilmann
S: Bosse Palm, Cenneth Åhlund og Jane Gyllag
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Per E. Bolstad ønsket deltakerne velkommen på vegne av Norges Bueskytterforbund,
hvoretter deltakerne presenterte seg.
Orientering om hovedspørsmålene i de forskjellige lands forbund.
Danmark
- Skal avholde World Cup-finalen 2009 i København
- Ser positive resultater av ungdomsleire
- Bruker eliteungdom som ”trenere” lokalt
- Populært med eget programtilbud for compoundskyttere
- Feltskytingen nærmest død, derimot interesse for 3D
- Ganske god økonomi, får bl.a. 1,3 mill fra den danske olympiske komiteen.
Færøyene
- Trenger drivkrefter/støttepersonell
- Få skyttere ønsker å legge ned nødvendig innsats i elitesatsing
- Viktig arrangement er ”Ø-spelen” der man gjør det godt i bueskyting
- God pressedekning og god tilgang på sponsorer
Sverige:
- Presidenten har gått av, uenighet om Styrets arbeidsmåte
- Jaktspørsmål – SBF redd for innføring av lisens på buer
- Deltakerantall synker – ønsker å satse mer på kveldsstevner (som i Norge)
- Inviterer koreansk trener – vil tilby plasser til NBU-medlemmer
- Satser på ensartet opplæring i alle ledd
- Betydelig økonomisk egeninnsats av representasjonsskyttere som ikke tilhører
OL-satsingen
Norge:
- Avviklet ansettelse av elitetrener, ny organisering. Satser på ungdom.
- Vansker med NM-arrangører, sentral stab tar endel av arrangørsoppgavene
- Legger mye energi innad i Norges Idrettsforbund for å sikre ressurstilgang
(for små idretter – herunder bueskyting)
- Relativt god økonomi, mangler ressurspersoner
- Hele styret går av på Tinget i april, men av individuelle årsaker.
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Oppsummering fra NBU-møtet 2007.
Ingen spesielle saker.
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Internasjonal virksomhet – FITA/EMAU
Eva C. Thesen, styremedlem i EMAU, møtte til denne saken og orienterte om EMAUsaker før årets Kongress (Vittel, Frankrike).

Det var bred enighet om at man forsøker å engasjere seg sterkere fra de nordiske land, og
følgende personer vil bli nominert:
Eva C. Thesen (Norge) - Gjenvalg i Styret
Rolf Lind (Danmark)
- Ny i styret (kandidaturet forutsetter utvidelse av EMAU-styret)
Klaus Lykkebæk (Danmark) - Dommerkomiteen
Gullimar Åkerlund (Sverige) - Ungdomskomiteen
Cenneth Åhlund (Sverige) - Feltkomiteen
NBU står sammen om disse kandidaturer og prøver å sørge for proxy stemmer;
MBWilmann undersøker saksgangen med EMAU i denne anledning og evnt. forespør
Island og Litauen om proxy, evnt. støtte.
For tiden liten kapasitet/interesse for arrangement av EMAU-relaterte konkurranser.
Det var ellers enighet om at for mange personer i EMAU-styret ”dobler opp” i forhold
til FITA-styreverv. Her kan man drive litt lobby med tanke på fremtiden......
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Nordisk Ungdomsmesterskap
Følgende punkter ble diskutert:
a) Nedre aldersgrense.
Man innfører ingen nedre aldersgrense, da man anser omfanget ubetydeling. Enighet
om at man ikke oppmuntrer til deltakelse overfor de yngste, da miljøet i hovedsak er
etablert rundt ungdom. Norge har politisk vedtak på høyere nivå om at utøvere må være
13 år (det kalenderåret man fyller 13) for å delta i nordiske mesterskap.
b) Feltskyting – kun oppmålte avstander.
Etter en rask diskusjon besluttet man å beholde nåværende regler.
c) Lagleders rolle og plassering i felt.
Enighet om at lagledere m.v. kunne følge skytterne i terrenget, men gjøres på forhånd
oppmerksom på at assistanse (treffanvisning, coaching etc.) ikke er tillatt.
d) Avmelding – startavgift.
Enighet om at startavgiften tilbakebetales dersom avmelding skjer minst én uke før
konkurransestart.
e) Langbueklasse.
Enighet om å innføre langbueklasse i skiveskyting. Det blir en felles klasse, der man
enten må bruke tre- eller aluminiumspiler, og der skyteavstanden er 30 m/122cm skive.
f) Arrangør 2010.
Færøyene beklaget å måtte meddele at de ikke hadde kapasitet til å påta seg arrangementet
(som tidligere antydet mulighet for ). Det er således Norge som er arrangør i henhold
til turnus.

g) SBF ønsket arrangementet av NUM 2009 flyttet én uke fram – til 27-28/6 pga
tett program. Imidlertid passet dette ikke skoleferiene i Danmark og Norge, slik at
fastsatt dato opprettholdes (første helg i juli).
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Samarbeidsområder.
Det viser seg vanskelig å finne gode samarbeidsområder utover NUM og internasjonal
virksomhet.
Enkelte tiltak:
a) SBF og DBSK tilbyr noen plasser ved høyere trenerutdanning til de øvrige nasjonene.
b) SBF innbyr de øvrige nasjonene i forbindelse med besøk av koreansk trener.
c) Positiv innstilling til en skandinavisk dommerkonferanse hvert annet år. Landene
drøfter saken internt, og gir tilbakemelding til hverandre.
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Andre saker.
a) Per E. Bolstad tok opp enkelte forhold rundt saksbehandlingen i FITA Council vedr.
komiteenes arbeidsområdet. Inntil videre forsøker man å bruke en viss innflytelse uten
å ty til lovendringer.
b) Rolf Lind reiste spørsmål om bueskytingens ”image” med bakgrunn i FITAs ambisiøse
World Plan for å sette vår idrett ”på kartet”, og fikk noen tilbakemeldinger.
c) Cenneth Åhlund minnet de andre på European Masters som arrangeres i Göteborg.
Innbydelse er sendt ut og finnes ellers linket fra SBF’s internettside.
d) Morten B. Wilmann hadde nettopp mottatt en info fra Erik Kornbæk om elektroniske
hjelpemiddel i treningen, og diskusjonen ble koblet opp mot input av score ved stevnene.
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Neste NBU-møte er i Danmark (København) 21-22. februar 2009. DBSF bekrefter datoer.
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Avslutning

Morten B. Wilmann
Referent
24/2-08

10 Lørdagskveldens quiz ble gjennomført i god tradisjon og ble meget spennende, med tre
jevne lag. Denne gang vant Norge etter ”shoot-off” (ekstraspørsmål) etter å ha fått samme
poengsum som Danmark/Færøyene

