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Siden forbundsmødet i april har der været en del uro omkring elitearbejdet, specielt vedrørende recurve 

herrer.Der har været udtrykt stor kritik af de udtagelseskrav, der var sat til EM. Herunder blev det anført, at 

kravene var uopnåelige. Udtagelseskravene blev, som følge af den fremsatte kritik, ændret. Det viste sig 

senere, at der var skytter, der levede op til de oprindelige udtagelseskrav. 

 

Kritikken af den sportslige ledelse og dermed også af den politiske ledelse fortsatte og en række klubber 

dannede en selv-nedsat arbejdsgruppe, med det formål at indsamle de kritikpunkter, der var mod 

elitearbejdet og med det ønske at få indflydelse på elitearbejde og herunder sammensætningen af den 

sportslige ledelse. 

 

Der har været afholdt et møde mellem arbejdsgruppen og repræsentanter fra bestyrelsen, hvor 

kritikpunkterne blev gennemgået. 

 

Arbejdsgruppen har bedt om et svar på vort møde. Nærværende redegørelse skal betragtes som dette svar. 

Vi er en demokratisk valgt bestyrelse, der er sat til at lede det samlede forbund. Vi lytter meget gerne til 

såvel kritik som forslag. Vi mener dog ikke, man bør kunne skaffe sig særlig indflydelse ved at nedsætte 

diverse udvalg uden om de demokratiske organer, hvorfor svaret her udarbejdes som en skrivelse til alle i 

forbundet, der således har mulighed for at kende og vurdere bestyrelsens standpunkt. 

 

Såvel bestyrelse som den sportslige ledelse har analyseret de fremsatte kritikpunkter og på de områder, hvor 

vi mener, der kan ske forbedringer, vil disse blive iværksat. Det drejer sig om kommunikation og planlægning, 

hvor vi vil forsøge at indføre nogle af de ønskede ændringer. 

 

Der har også været fremsat kritik af kompetencerne hos trænerne. Henrik Toft er en af dem, der har fremsat 

kritikken. Denne går hovedsagelig på deres evne til at træne skytterne teknisk. I arbejdsgruppen er der efter 

vor opfattelse kun få, der har den fornødne baggrund for at vurdere dette. Heroverfor står, at vores 

trænerkonsulent Ole Gammelgård fuldt og helt står bag vores trænerteam. Når trænerteamet så samtidig 

bakkes op af en af verdens bedste trænere, nemlig Kim Hyung Tak, der løbende er i kontakt med vores 

landstræner om de enkelte skytter, er det vor opfattelse, at der ikke er grundlag for kritikken. 

 

Endnu væsentligere er det dog, at vi har ansat den sportslige ledelse til at lave sportslig udvikling og skaffe 

sportslige medaljer til dansk bueskydning. Vi har valgt, at vores tekniske linje er den, som Kim Hyung Tak er 

eksponent for, og som vores landstræner derfor arbejder ud fra. Vores landstræner er ansat til at varetage 

primært recurve, og teamet bag recurveskytterne har hentet fire internationale medaljer på to år. Dette har 

ingen anden landstræner i danske bueskydning tidligere formået at være med til at skabe. Medaljerne er et 

produkt af det arbejde, som vores sportslige ledelse og tilknyttede eksperter laver i samarbejde med vores 

skytter. Arbejdet foregår på mange parametre: Teknisk træning, fysisk træning, sportspsykologi, fysiologi 

m.m. 

Det at træne og coache eliteskytter, er nemlig ikke kun et spørgsmål om teknik og trimning. Det indeholder 

en lang række andre elementer herunder kendskab til fysiologi, ernæring, planlægning på kort og lang sigt og 

ikke mindst kendskab til mentaltræning og det at gøre skytterne klar, når det gælder.  
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På alle disse områder har vi et team af eksperter med landstræneren som den samlende faktor. På teknik o. 

lign. arbejder vi sammen med Kim Hyung Tak, på fysiologi har vi god sparring med Team Danmarks Gitte 

Karlshøj og på det mentale område arbejder vi sammen med Jacob Freil. Vi er således dækket godt ind på 

alle områder og det er vor opfattelse, at teamet som et hele, er det bedste vi nogensinde har haft. Når 

skytterne står på linjen i en betydende konkurrence, er det alle elementer, der skal gå op i en højere enhed 

og her har vi efter vor opfattelse aldrig haft en bedre landstræner end Niels, til at få dette til at lykkes.  

Kritikken af trænerteamet er da heller ikke ensidig negativ, da der fortsat er såvel skytter som klubber, der 

fuldt og helt bakker op om trænerteamet og sportschefen. 

 

Vores samarbejdspartnere – herunder specielt Team Danmark og deres eksperter ser da også store 

perspektiver i vores set up, hvilket er med til at sikre, at vi kan få den økonomiske hjælp, vi modtager. Den 

økonomiske hjælp er hovedsagelig baseret på dame recurve, men som følge af deres gode præstationer får 

de øvrige eliteskytter også glæde af støtten fra TD. Nogle indirekte, ved at vi har eksperter med til større 

turneringer og andre direkte, ved allokerede økonomiske midler. Vores samarbejdsaftale med Team 

Danmark hviler på et grundlag, der er aftalt inden sæsonstart og vi er i en vis grad forpligtet til at følge denne 

aftale, men kan nuancerer den undervejs, hvis der opstår behov og efter aftale med Team Danmark.   

 

Hele vores samarbejde med Team Danmark kræver et stort og ikke ukompliceret arbejde fra vores sportschef 

med disciplinanalyse, årsplanlægning, ansøgning, opfølgning, løbende aflæggelse af rapporter om hvorledes 

vores elitearbejde udvikler sig, samt deltagelse i arbejdsgruppemøde og styregruppemøder. Herudover også 

økonomisk planlægning og rapportering. 

Dette arbejde varetages af Allan Grønkjær til såvel vores som Team Danmarks store tilfredshed. Allan har 

også væres primusmotor bag ATK træningsmanual – også en opgave der er løst til stor tilfredshed. 

 

Efter mødet med arbejdsgruppen udsendte vi ”code of conduct” som vi bad skytterne om at underskrive. Vi 

er efterfølgende af nogle blevet beskyldt for at ville true skytterne til tavshed. Dette er ingenlunde tilfældet. I 

de eksisterende skyttekontrakter er der allerede en anvisning på, hvorledes man skal agere som eliteskytte 

under Bueskydning Danmark. Den udsendte ”code of conduct” er blot en ajourføring og modernisering af det 

i skyttekontrakten allerede anførte.  

 

De to tilsammen giver skytterne og andre rig mulighed for at fremføre synspunkter, såvel positive som 

negative enten direkte til sportschef/bestyrelse eller indirekte via skytterepræsentanter. Når sådanne regler 

eksisterer i vores og andre forbund er det for at sikre ro omkring elitearbejdet og sikre at kritik og 

synspunkter bevæger sig den rigtige vej i organisationen. 

 

Som konklusion på ovenstående skal bestyrelsen anføre, at vi fuldt og helt bakker op om vores sportschef og 

trænerteam og at der i bestyrelsen ikke er nogle planer om at foretage udskiftninger på disse poster op til 

VM i 2015 som samtidig er OL kvalifikation. Det er bestyrelsens ret og pligt at foretage denne vurdering og 

det er vort håb at alle i forbundet vil respektere dette og ikke skabe yderligere uro i elitearbejdet til skade for 

de skytter, der arbejder hårdt med deres træning. 

 

Er man uenig i denne beslutning, er det enhver frit for, at bruge de demokratiske spilleregler der er 

nedfældet i vore vedtægter. Det betyder at yderligere drøftelse må finde sted på et forbundsmøde, hvor 

bestyrelsens mandat til enhver tid er til efterprøvelse. Derved opnås også, at alle klubber får mulighed for at 

deltage i debatten og i beslutningsprocesserne, hvilket efter vor opfattelse er den eneste demokratisk rigtige 

fremgangsmåde. 
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