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Referat fra Nordisk møde 21. – 22. februar 2009
Vi ankommer til Idrættens hus i løbet af formiddagen. Med de ankomsttider vi har fået opgivet, kan
vi starte med frokost kl. 12.30. Dernæst møde frem til kl. 18.00, hvor vi spiser middag.
Lørdag aften har vi lidt hygge.
Søndag starter vi med morgenmad kl. 8.30 og går derefter i mødelokalet omkring kl. 9. Vi
fortsætter til ca. kl. 12.30, hvor vi slutter af med frokost.
Deltagere:
Danmark: Rolf Lind – Morten holm og Klaus Lykkebæk
Færøerne: Jógvan Magnus Andreasen ( kaldet Eggaba) og Schandorff Vang
Sverige: Bo Palm – Cenneth Åhlund og Jane Gyllhag
Norge: Morten Wilmann – Vigdis Landskaug og Tove Michaelsen
Referat:
1. Gennemgang af referat fra sidste møde og evt. opsamling.
Rolf bød velkommen til deltagerne
Intet at bemærke vedr. opsamling af referat fra sidste møde.
2. Drøftelse af sprog omkring skriftlig kommunikation (engelsk eller nordisk)
Da der ikke var repræsentanter fra Finland eller Island, blev det besluttet, at der tales skandinavisk
ved dette møde.
Finland og Island spørges, om de ville deltage i NUM-møderne, hvis man snakkede Engelsk
3. Hvert land gør status siden sidste møde
Sverige:
Ny formand
Der har været en politisk diskussion omkring licens til buer.
Der har været afholdt flere seminarier med Kim fra Korea med stor succes. Der har været
deltagelse af ca. 40-45 skytter.
Forbundet har pt. en anstrengt økonomi, idet man skal kunne finansiere alt selv.
Tilskud gives kun ved ekstraordinære tiltag.
Det er umiddelbart dyrt for skytterne at deltage på landshold grundet stor egenbetaling.
Der forhandles med Sveriges olympiske komite omkring økonomi til yngre skytter.

Færøerne:
Der er ikke sket så meget. Der er 3 klubber i alt.
Antallet af turneringer er dog sat noget op i forhold til tidligere.
Der har været en tilgang af voksne skytter og en afgang af ungdomsskytter.
Der er startet trænerkursus efter den svenske model.
Kravene til at kunne rejse er sat op. Til gengæld betaler forbundet alt for de rejsende.
En del rejseaktivitet.
Der forventes en uddannelse af dommere i 2010.
Rimelig god økonomi indtil videre via tipsmidler.
Norge:
Næsten ny formand
Der er oprettet en central assistentstab til hjælp til mesterskaberne
God økonomi i at lave nationale mesterskaber
Relativ god økonomi med en god buffer på bankbogen.
En god og effektiv hjemmeside, der bliver godt besøgt. 150.000 besøgende om året.
Medlemsmæssigt status Q
Stor interesse for traditionelle buer.
Danmark:
På mange måder samme som sidste år.
Starter en ny periode efter OL – forventer samme støtte som tidligere de næste 4 år
Økonomien vil fremadrettet blive presset grundet vigende tipsmidler.
ny assisterende landstræner Bo Steimann.
Ingen støtte til arrowheadskydning fremover.
Ændret på træningskonceptet Compound – Recurve med egne trænere.
4. World Cup finale 2009 i København.
Rolf orienterede om World Cup i Nyhavn og viste tegninger i 3D. DBSF har ingen økonomi i
klemme.
5. Evaluering af Nordiske Mesterskaber 2008
Klaus fortalte kort om nordisk 2008. Der var ca. 220 deltagere.
Alle var enige om at mesterskabet blev afviklet på en god måde.
6. Drøftelse af Nordiske mesterskaber 2009 og 2010
Felt 2009 i Sverige:
Der vil ikke være mulighed for at lægge 3D skydning sammen med arrowheadskydningen i 2009.
Sverige påtænker at lade en bus køre op gennem Sverige fra f.eks. Malmø.
Såfremt dette bliver aktuelt kan man evt. ”sælge” busbilletter til Danmark og Norge. Sverige vender
tilbage i forbindelse med invitationen.
Skiveskydning i Norge 2010:
Der afventes FITAS beslutning omkring ændring af aldersgrænserne. Såfremt aldersgrænsen
sættes op til 20 år indarbejdes dette i NUM 2010.
Den udvidede aldersgrænse (til 20 år) indarbejdes også i NUM 2010 såfremt FITA skulle vælge
ikke at vedtage ændringen.
I øvrigt holdes der status Q i 2010 i Sandefjord forhold til 2008.

7. Drøftelse af Nordiske Mesterskaber for seniorer (eller måske kun ungseniorer, 18 –
25 år)?
Afventer FITA og NUM 2010. Tages op på næste nordiske møde.
8. Arrowheads fremtid i nordisk regi – eller skal det være 3D? I Danmark har vi besluttet
ikke at yde økonomisk støtte til deltagelse i arrowhead-stævner fra 2009.
Der vil ikke være mulighed for at lægge 3D skydning sammen med arrowheadskydningen. Denne
afvikles som planlagt og problemstillingen tages op igen når stævnet er afviklet set i relation til
antallet af deltagere.
9. Fælles nordisk dommermøde / dommerkursus
Det blev aftalt at der skal tilrettelægges et fælles nordisk dommerkursus for sammenlagt ca. 30
dommere alt. Svarende til 5-7 dommere pr. deltagerland.
Morten Wilmann, Shandorf Vang og Klaus Lykkebæk og evt. Peter Holt fra Sverige tilrettelægger
kurset 21. 22. november 2009 i Idrættens hus.
Klaus Lykkebæk tager initiativ til 1. udkast til indhold og mailer rundt til arbejdsgruppen inden 1.
maj 2009.
Hvert land undersøger i dommerkredse hvor mange man evt. ønsker der deltager i kurset. Endelig
tilmelding først omkring 1. oktober hvor programmet forventes at ligge færdigt.
Der laves forhåndsreservation af DBSF fortrinsvis i dobbeltværelse.
10. Nordisk samarbejde om træneruddannelse
Diskussion omkring trænerkurserne. Evt. trin 3 kurser skiftevis i de nordiske lande.
Kims nye bog oversættes til dansk. Den kan måske indgå i det fremtidige nordiske
træneruddannelseskoncept.
Der var tanker omkring at lade f.eks. Kim undervise de bedste trænere fra de nordiske lande ud
over skytterne. Her ville det være formålstjenligt at de ansvarlige for træneruddannelserne
snakkede sammen og evt. koordinerede. Initiativet lægges i første omgang til DBSF`s cheftræner i
samarbejde med DBSF`s breddeudvalg.
Der blev ligeledes snakket om et evt. samarbejde omkring at ”dele” Kim når han er i Europa.
Da Kim er recurvetræner, bør der findes en lige så kompetent skytte / træner for compoundskytter /
trænere.
Generelt bør vi i højere grad fremover udnytte hinandens træneruddannelser eksempelvis som der
er gjort ved at norske trænere har deltaget i det danske trin 3 kursus.
11. Nordisk samarbejde omkring elitetræning, herunder specielt ved benyttelse af
udenlandske gæstetrænere
Se punkt 10.
Da Kim er en ombejlet træner der ikke kan være alle steder på en gang bør der findes supplerende
trænermuligheder i stedet for Kim.
Henrik Toft og Paskal blev nævnt.
Som skytter blev Niels Baldur og Morten Boe nævnt.

12. Gennemgang af de enkelte landes definition på elite, samt orientering om
støttemuligheder for eliten
Danmark:
Gennemgang af Rolf.
Støttekoncept via Team Danmark ligger på linket:
http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsresources.nsf/filenames/Team%20Danmark%20støttekonce
pt%202009-2012.pdf/$file/Team%20Danmark%20støttekoncept%202009-2012.pdf
Norge:
Gennemgang af Tove
Hvis skytterne kan klare et krav svarende til en 16. plads ved sidste VM/EM betales fuldt ud.
Der satses meget på ungdom.
Der arbejdes med træningsrapporter.
Sverige:
Gennemgang af Cenneth
Støttekonceptet ligner det danske, via støtte fra det olympiske forbund.
Sverige har et stort hul i talentmassen. Der er stort set ingen eliteskytter født i 1980erne.
Enkelte eliteskytter i 1990erne.
Stor forskel i egenbetaling fra skytterne. F.eks. betales 3D 100% af skytterne. Felt betales 50%.
Man er i gang med en ny form for elitesatsning. Der indsamles i øjeblikket rapporter over resultater
til den videre udvikling.
Hvis der ikke forventes gode resultater - f.eks. hvis det er en ung skytte der skal ud og prøve benyttes udviklingspenge og ikke elitepenge.
Der tales om at betale først selv og efterfølgende få tilbagebetalt efter præstation !
13. Fælles nordiske regler for skytter med tradisjonelt udstyr, jfr. langbåger m.v
Norge uddybede skrivelsen.
De nordiske lande har alle hver deres tradition for traditionelle buer med tilbehør.
Sverige går ind for FITA-reglerne med enkelte tilføjelser i Sverige til egne stævner f.eks. allupile til
langbueskytter.
Danmark går helt ind for FITA-reglerne.
Konklusion. Nordisk møde kommer ikke umiddelbart med et fælles forslag.
14. Fita kongres 2009
En del af forslagene blev diskuteret Nedenfor med korte kommentarer.
Forslag 24: aldersklasser for masters:
Kan være udmærket. Behøver ikke at blive indarbejdet i de nationale mesterskaber.
Forslag 26: skydning i sæt:
Forslaget lyder spændende. Vil give spænding gennem hele finalen.

Forslag 28: fra 12 til 8 skiver i eliminationen i felt
ingen umiddelbare kommentarer
Forslag 33: TK ikke nødvendigt ved Store mesterskaber.
Det er skytternes og forbundenes ansvar.
Forslag 36: Underskrivning af scorekort. Ved underskrivning af forkert scorkort skal der fremover
være diskvalifikation.
Det kan i yderste konsekvens blive en uretfærdig afgørelse.
Forslag 37: eliminerede skytter f. eks. I 8-delsfinalen bliver alle nr. 9 forslaget har sikkert relevans
til sætskydningen – se andet forslag.
Forslag omkring skydetid: Reduktion i skydetiden for henholdsvis 3 pile 6 pile.
Man går ind for reduktion i tiden for 3 og 6 pile, men ikke i alternativ skydning til kun 20 sek.
World games kun for Compound og ikke for arrowhead:
Delte meninger om forslaget.
Ingen konklusion
15. Eventuelt og afslutning
Intet at bemærke.

Referent
Klaus Lykkebæk
Formand for eliteudvalget i DBSF

