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1: Velkommen: Presentasjon av deltakerne.
Deltagerne presenterte seg

2: Nordisk møte i fremtiden, frekvens:
Forslag fra Rolf Lind om å drøfte med hvilken frekvens de nordiske møtene skal arrangeres.
Bo/Cenneth mener det er en risiko for at disse møtene blir nedprioritert dersom det går så mye som
to år mellom hver gang.
Schandorff mener også at det er viktig at møtene holdes hvert år for å opprettholde kontinuiteten.
Morten mener det er viktig at det avholdes hvert år slik det har blitt gjort før.
Jón (Island) mener det er viktig å ha møter av en viss hyppighet når de er i oppbyggingsfasen
Bo mener det er viktig at Sverre Mørch Fredriksen er med på neste nordiske møte for å dele av sine
erfaringer til de andre nordiske landene slik at de kan få innspill på aktiviteter for å opprettholde/øke
antallet skyttere.
Jan Roger mener det burde være mulig å ”gjeninnføre” nordisk mesterskap i en eller annen form.
NUM har kommet i godt gjenge nå, og det er viktig at dette opprettholdes på samme måte som det
gjøres nå.

3: Litt fra de nordiske landene:
Sverige:
Situasjonen i Sverige er preget av stram økonomi, det fører til egenandel for skytterne ved
representasjon.
Sverige har fått arrangører til de svenske mesterskapene både for 2012 og 2013, med ett unntak så
langt, noe som er mye bedre enn ved tidligere år.
Det jobbes hardt for å få treningsorganisasjonen til å fungere slik det gjorde når Leif Jansson hadde
dette som oppgave. Gullimar Åkerlund har nå fått i oppdrag å utvikle trenere i Sverige.
Klubbene har en felles ”Idrettens online”, det vil si at alle klubbene har en egen hjemmeside, og at de
oppdaterer medlemslister etc via dette nettverket inn mot SBF. Utfordringen er at klubbene ikke
holder hjemmesidene sine oppdatert.
Andelen ungdomsskyttere går ned, selv om noen klubber jobber bra på dette området.
Deltagelsen i SM er veldig avhengig av hvor i landet det arrangeres.
Sveriges visjon:” Bågskytte för alla – överallt – alltid”
Det vurderes å starte en vervningskampanje der for eks morfar / farfar tar med sitt barnebarn + en
kamerat på bueskyting når de allikevel er der selv.

Danmark:
Jobber i nye baner grunnet en knekk i økonomien for noen år siden. Har gått over fra ansatt
landslagstrener til en heltids idrettssjef som ivaretar driften.
Landslagstrener kommuniserer nå med utøverne med jevne mellomrom og gir dem oppgaver som de
jobber med i mellomtiden til de treffes neste gang. Viktig art skytterne gjør som de får beskjed om
fram til neste møte, da treneren ikke vil stå og passe på hele tiden når de trener.
Skal jobbe de neste fire år med å utvikle forbundet, håper å få ansatt en utviklingskonsulent, da de
har funnet ut at profesjonelle folk jobber bedre enn de som gjør dette på frivillig basis.
Det er to idrettsorganisasjoner som konkurrerer om å være størst i Danmark.
Danmark sliter også med å holde medlemstallene oppe , ligger på samme nivå, så det må jobbes for å
bli mer attraktive utad så folk får lyst til å begynner med bueskyting. Dette må gjøres av folk som har
betalt for det ellers går det ikke.

Island:
Har i utgangspunktet rekruttert skyttere fra funksjonshemmede grupper, noe som er både en styrke
og svakhet.
Første gang det skal arrangeres et utendørs mesterskap til sommeren.
Det jobbes mye for å få en videre utbredelse av bueskyting på Island.
Det er i dag fire klubber, målet er å få to klubber til i løpet av kort tid.

Færøyene:
Samme situasjon som før, med tre klubber, virksomhet i klubbene omtrent som før – medlemstallet
er på det samme.
Ungdomssiden har sviktet det siste året, Seniorsiden har jobbet bra –
Har avtale med Morten Bøe om opplæring/kursing og de engasjerte Gøran Bjerendal på samme
seminar.
De Nordatlantiske lekene skal skytes på Færøyene i år.
Økonomisk er det forholdsvis bra, får ca 200000 i året fra idrettsorganisasjonene.
Forsøker å innføre dataregistrering av medlemmene, men det kommeri konflikt med
dataregistreringstilsynet
Det går mye penger til de store stevnene – Øylekene kostet i fjor 120000 kroner.
Norge:
Avhengig av gode aktivitetstall for å få tilført midler. Siste 20 år rimelige stabile medlemsmasse, men
har nå gått over til å angi økning i prosent når det gjelder aktivitetstall.
Har ansatt en aktivitetskoordinator på to års engasjement. Han reiser nå rundt og besøker alle
klubbene i Norge, men hensikt å kartlegge og motivere klubbene til økt deltagelse og aktivitet.
I de neste årene må vi forsøke å rekruttere flere ungdommer ved hjelp av media som går på
premissene til ungdommene, web/internett –, og søkbare medier, google etc…
Norge har to flinke webansvarlige som holder siden til NBF levende og oppdatert.
Har en ny toppidrettsplan på trappene – setter krav til utøverne på de forskjellige nivå – utøverne må
bidra med noe tilbake til de forskjellige nivåene.
Trenerutviklingsstigen koordineres med Norges idrettsforbund sin modell for å få en bedre effekt i
organisasjonen.
IANSEO er innført, kjøpt inn Danage sitt scoringssystem for å bli mer profesjonelle og gjøre
resultatservice bedre under NM og store stevner. Resultatlisten er klar før premieutdeling foregår.
Har innført tilskudd til de klubbene som arrangerer NM – 25000 jakt + 25000 felt, 20000 Innendørs
og 20000 utendørs skiveskyting. Dette har ført til at det er mye enklere å få klubber til å ta på seg å
arrangere norske mesterskap.
NBF har kjøpt inn et antall Dartfish‐lisenser og selger dem videre til klubbene subsidiert.(7000,‐)
Vi mener aktivitetskoordinatoren kan få en god effekt ute i klubbene etter hvert.

4. Dommersamlingene. Hvilke erfaringer har vi gjort oss?
Hadde en dommersamling med bra innhold som ga mye tilbake til de nasjonale dommerne som var
med, og de ble enige om å holde dommersamling annethvert år for å opprettholde samhandlingen
dommerne imellom.
Anbefales holdt i København, korteste veien for alle.
Rolf: Bra kurs – men virker som det er for spesielt utvalgte folk – koster mye – setter spørsmålstegn
om pengene er godt nok utnyttet.
Svar: Alle kostnadene har gått på deltagerne selv, kost og opphold betales av hvert enkelt forbund.
Dommerne jobber gjennom forskjellig case, og øker kompetansen ved å samarbeide noe som fører til
at de vil forhold seg likt til samme situasjon.
Sverige: Dommersamlingene var i utgangspunktet startet for å få en bedre samhandling av
dommerne slik at de dømte likt i for eks. NUM.

Sverige er åpne for å fortsette med disse kursene, da de er bra for utviklingen av dommerne så lenge
det er krav om at det skal være med minst en dommer fra hvert land som dømmer under NUM.
Utgiftene ved dommersamlinger bør deles mellom landene slik at utgiftene ikke blir for store for
hvert enkelt land.
Island: Trenger å utdanne flere dommere på Island, har bare to dommere som er aktive. Ønsker info
fra de andre landene når det arrangeres dommerkurs for om mulig sende aktuelle kandidater dit.
Konklusjon: Det gjennomføres kurs annethvert år, neste gang blir november 2013.

5. Skyttersamlinger for ungdom; planer for samling i Norge –
men også en diskusjon om hva vi vil med disse samlingene,
for eks. nivå?
Ungdomssamling skal holdes i Norge i oktober 2012. Det vil sannsynligvis bli holdt i nærheten av
Fredrikstad, med kort vei både til Danmark og Sverige.
Samlingen vil begynne fredag aften – avsluttes søndag til lunsj.
Det er tenkt at samlingen arrangeres på en skole med enkel overnatting på madrasser på gulvet i sal.
Det anbefales 15 deltagere pr land inkl ledere.
Sigmund spurte hvilket lærings‐nivå disse samlingene skal legges på, skal det være en samling for de
beste, de nest beste skytterne, eller skal det være åpent for de som ønsker å delta uansett nivå.
Rolf sa at de aller beste i Danmark sannsynligvis ikke ville ha noe utbytte av disse samlingene, da de
lå på et høyt internasjonalt nivå og kanskje ville synes det var lite inspirerende å delta. Han mente
det ville være mer naturlig med deltagelse fra de nest beste skytterne fra Danmark.
Sverige var enig i at det måtte være deltagere på et visst nivå, men nivået på ungdommene i Sverige
var noe lavere enn i Danmark, så det ville bli et utvalg blant de antatt beste skytterne som stilte fra
dem.
Norge mente også at det måtte bli deltagere fra den norske satsingsgruppa, som er de beste
ungdommene i Norge, som deltok på samlingen.
Samlingen vil inneholde to hovedtema, da et overfylt program kan bli overfladisk og frustrerende for
deltagerne, blant annet på grunn av dårlig tid og at det også kan være problemer med å forstå
hverandre og det som blir sagt. Da er det bedre å ta seg litt bedre tid og være sikker på at alle får
med seg det som er nødvendig for å ha utbytte av læringen.
Innbydelse sendes ut til respektive land så snart programmet er klart.

6. SBF orienterer om NUM, spørsmål kan stilles.
Anders presenterte NUM‐ som skal foregå på Kungsbacka, tre mil sør for Gøteborg.
Overnattingsmulighet for ca 400 personer på skole like ved. Dette er et område med veldig god plass,
det er rom for ca 80 matter. + oppvarmingsområde. ( Arrangørene skal bygge matter for 230000
kroner, noe som også vil kunne benyttes ved seere anledninger)
Holder nå på med bygging av matter – har fordelt ansvarsområder –
Det er ønske om at compound skyter den internasjonale runden på 50m, da det vil bli avreise til
ungdoms EM rett fra NUM for de som deltar på begge konkurransene.
Det framkom ønske om at arrangørene tar stilling til om de kan forlenge fristen for påmelding
grunnet uttak til EM Skive.

Det kan være mulig å få med flere skyttere til NUM med dette, da noen ellers ikke vil melde seg på i
tilfelle de vil bli tatt ut til EM like etter NUM.
Det kom henstiling fra Sverige om at 13‐årsgrensen for deltagelse på NUM holdes. Det anbefales at
det skrives i innbydelsen hvilket fødselsår som gjelder for hver enkelt klasse. Årsaken er ikke at de
som er yngre ikke skyter godt nok, men at dette også er et stevne for ungdommer og at det kreves en
viss modenhet og at de som er under 13 ikke har rukket å bli ungdommer i oppførsel og tanker ennå.
Hvert land stiller med et visst antall ledere og dersom det ble mange yngre skyttere vil dette kreve
ekstra oppmerksomhet fra lederne.

7. Kan det være andre områder som er aktuelle for
samarbeid?
‐Para‐skyttere
‐Langbueskyttere (og andre skyttere uten siktemidler)
Gullimar Åkerlund har ønske om et eget stevne for de funksjonshemmede. Hva med nordisk
mesterskap for para‐skyttere?
Det er ønskelig med mer matching for disse gruppene, da de savner matching med andre på samme
nivå.
Sverige har ca 10‐12 aktuelle, Norge har 5‐6 aktuelle.
Danmark har få skyttere, men kom også med forslag om at en slik matching kunne tas integrert med
andre stevner.
Her kom det synspunkter om at disse skytterne ofte blir borte i mengden, da de ofte går ut i første
finalerunde når de konkurrerer på lik linje med de andre skytterne.
Danmark kan tenke seg å legge det sammen med et annet stevne, det samme kan Sverige, mens det
er mulig Norge kan arrangere et eget stevne for de funksjonshemmede skytterne.
Forslag: Dette bør gjennomføres, og Sverige tar på seg ansvaret for å tenke gjennom hvordan dette
kan gjennomføre, en mulighet er Hallsberg, der det er planlagt ny bane med mulighet for å sitte
under tak og skyte.
Samarbeid om felles konkurranser.
Jan Roger kom med en tanke om et bedre samarbeid i Norden med blant annet koordinering av
aktiviteter slik at en for eksempel kan samle nordiske skyttere et par dager i forkant av
Krystallstevnet i Stavanger slik at en også kan få til en to dagers treningssamling av høy kvalitet i
forkant av denne konkurransen.
Forslag: De forskjellige landene tar med seg ideen tilbake og forsøker å velge ut ett stevne hver der
de innbyr de andre nordiske landene slik at disse stiller med de presumptivt beste skytterne sine til
disse stevnene.
Eksempelvis:
Norge: Sandefjord (+ evt. Krystallstevnet i Stavanger).
Sverige; Brattøn, med feltskyting
Danmark: Eksempel: Nørre Snede. (3D) eller et skivestevne
Det er veldig viktig at de nordiske landene informerer hverandre slik at de respektive ansvarlige
sender ut innbydelser på mail til klubbene i sine land.

8. ”Åpen post” (spørsmål, ideer, informasjon etc etc)
EMAU: Eva Thesen trekker seg fra EMAU‐styret til fordel for sitt innvalg til styreverv i WA (FITA).
De nordiske landene bør foreslå en kandidat til styreverv i EMAU.
Rolf Lind, eller Klaus Lykkebæk kan være aktuell fra Danmark.
Sverige finner også en kandidat som kan tenke seg å stille til valg i EMAU.
Det bør vurderes om det er fornuftig å delta på flere EMAU‐konkurranser i forhold til for eksempel
World‐Cup‐konkurranser. Det vil jo være økonomiske mer fordelaktig, og kanskje også mer strategisk
riktig å delta innen Europa, i stedet for å bruke masse penger på å reise verden rundt for å komme på
52 plass, dersom en kan komme blant de 8 beste innen Europa. Mange av de beste skytterne deltar
også her, og det stiller deltakere fra opptil 40 land på EMAU‐konkurranser. Det er også større sjanse
for å komme lenger i en slik konkurranse, noe som vil føre med seg at en får skyte flere matcher og
også gi en bedre matchtrening mot skyttere som er mer jevne.
Cenneth fortalte at konkurranseaktiviteten i Sverige har endret seg på aldersfordelingen de siste ti år,
fra 50/50 fordeling junior senior i 2000 til 30/70 fordeling junior senior i 2010.
Morten sa at Norge håper å få en positiv effekt av aktiviteten til aktivitetskoordinatoren som er
ansatt nå. Det er ikke sikkert at effekten kommer for fullt første året, men at det kommer etter hvert.
Rolf sa at deres planlagte utviklingskonsulent i første omgang skal hjelpe klubbene til å gå mot de
forskjellige kommunene for å få støtte til sin aktivitet med ressurser og plass. Dersom de er med og
drar ressurser til klubbene på den måten vil det være godt for økonomien.
Morten fortalte i den anledning at det er viktig å være oppmerksom på alle muligheter det er for
støtte fra de forkjellige kommunene. De er mange banker og andre bedrifter som gir lokal støtte, og
dersom klubbene søker så får de ofte tildelt en del midler.
Jon fortalte at de har et stevne i midten /slutten av januar i forbindelse med Reykjavik International
Games, som har 14 forskjellige idretter, blant annet bueskyting, (30 bueskyttere i 2012). De ønsker
nordisk deltagelse.
Island planlegger også et utendørs midnattsstevne i 2013 som skal gå omkring 20‐22 juni. Her ønsker
de også nordisk deltagelse.
Her bør det sendes ut innbydelse til de nordiske landene så snart den er klar.
Færøyene har Tambar Open/Face2Face i begynnelsen av mars, viktig at de informerer så snart de har
innbydelsen klar.
Bo etterlyser tips til holdbare skytevegger – har noen tips her, så send det ut til de andre landene.
Skytevegger er såpass kostbare å vedlikeholde at det kan være mye penger å spare på dette dersom
noen har gode tips på hvordan de løser dette.
Rolf sier at deres klubb benytter Danage‐matter som skytevegg. Domino targets, der de flytter bitene
rundt så de hele tiden flytter slitasjen til områder det ikke skytes på. Når det er utslitt på ene siden,
snur de elementene og begynner på samme måte på andre siden.

Tid og sted for neste nordiske møte:
Neste møte avholdes i Danmark – 23‐24 februar 2013, i Brøndby, Idrettens hus, som det har blitt
gjort før.
Jan Roger takket for et godt møte og leverte et lite stykke Norge til hver av deltagerne, en
reinsdyrpølse og en liten flaske ”Linie Aquavit” for at de skulle få smake en ordentlig god akevitt.
Svenskene kommenterte at de ikke hadde tid til å vente til deres akevitt hadde passert ekvator og
tilbake igjen før de drakk den opp, derfor hadde ikke de noen Linje akevitt.
Samlingen ble avsluttet med lunsj og deltagerne begynte på hjemreisen igjen.

