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Til  

Bueskydning Danmarks medlemsforeninger 

Region Fyn 

 

 

 

Referat af regionsmøde for region Fyn 
Dato: 21. maj 2015, kl. 19-22.30 

Sted: Nr. Broby hallen, Verningevej 11, 5672 Nr. Broby 

Til stede: Ulbølle, Lavia, Middelfart, Broby, Arcus & Midtfyn 

 

Forord 

Bueskydning Danmarks medlemsforeninger for region Fyn indkaldes hermed til regionsmøde med 

et overordnet tema om samarbejde på tværs af de fynske foreninger. 

 

For regionen gælder det, at klubberne har nogle overordnede problemstillinger som er 

gennemgående for flere i regionen, og som muligt kunne tackles bedre via en regional tilgang. 

Ligeledes lægges der op til debat om regionens mulige udvikling, via et styrket netværk på tværs af 

foreningerne på Fyn. 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst v. Jan Jager 

a)Kort orientering om forbundets arbejde frem imod VM2015. Hele organisationen har sat fokus 
på at løfte denne opgave. 
b) Udtagelsesstævner er godt afviklet, og har været en god måde at give skytterne fundament for 
at kunne arbejde imod konkrete mål, på konkrete tidspunkter. 
 
Debat: Fordeling af midler til ungdomsskytter. Debattens punkter tages med på Bueskydning 
Danmarks bestyrelsesmøde i juni 2015.    
 
Bueskydning Danmark Folde: ”Din vej til landsholdet”. Folderen er udsendt pr. mail til alle 
foreninger under Bueskydning Danmark den 6. februar 2015 (fra Kenn Romme). Samme dato er 
den udgivet i en nyhed på forbundets hjemmeside: http://bueskydningdanmark.dk/storsamlingen-
6-8-februar-2015-rykkes/ 
 
Folderen er også omdelt til talentskytter i forbindelse med samlinger for Fyn & Jylland den 24. og 
25. januar 2015.  
 

2. Fynsturnering med fokus på senior 

Klubberne nikkede af, at man ønskede at genoplive Fynsturneringen med fokus på social skydning, 
og en konkurrenceform i mere trygge rammen end hvad et stævne eller tilbyder skytter. 
Fynsturneringen skal danne grundlag og ramme for en bedre dialog imellem klubber og  
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klubmedlemmer på Fyn, ligesom turneringen skaber en platform for breddeskytter med mulighed 
for en personlig udfordring i et hyggeligt format. 
 
Fynsturneringen skal være en vinterturnering, med start primo oktober, og løbetid til januar. 
Dennis Bager & Claus Johansen fremlægger en rammebeskrivelse for Fynsturneringen. (tilsendes 
Kenn Romme). Deadline 23. juni 2015 
 
Klubberne får tilsendt denne rammebeskrivelse, til clearing hos medlemmer, således at man kan 
melde positivt retur, hvis klubbens medlemmer ønsker at deltage. Deadline på svarfrist 15. august 
2015. 
 
Keld Pedersen (Lavia) har tilbudt at være turneringsleder på Fynsturneringen. Stefan fremsender 
forslag på Handicapsystem (som afviklet til Lyngby stævne) til Dennis & Claus. Et handicap system 
gør det muligt at forskellige buetyper kan skyde i samme konkurrence. Udgangspunkt i 
Danmarksrekorden for den gældende buetype.  
 
Præ-seance: Initiativ til temadage for skytter. Åbne klubarrangementer for regionens skytter, hvor 
skytterne får værktøjer til at blive bedre skytter og kan danne social relation til skytter fra andre 
klubber. Bueskydning Danmark understøtter sådanne tiltag. Tag kontakt til Kenn Romme   
 

3. Bueskydning Danmarks kommende ungdomstræningskoncept 

Bueskydning Danmark er i gang med at udvikle et nyt koncept for træning af børn og unge som har 
fokus på sociale relationer og den sjove og udfordrende træning. Konceptet blev overordnet 
præsenteret og rammesat af udviklingskonsulent Kenn Romme. Det blev ikke afstemt om  
 
klubberne ville indgå i et regionsprojekt med henblik på at køre træningskonceptet på tværs af 
klubberne.  
Regionen vil blive indkaldt til et møde, kun med fokus på dette, når materialet er færdigt og klar til 
præsentation.  
 

4. Udvikling af region Fyn 

a) VM 2015 skal bruges som løftestang, hvordan?: Klubberne har ikke gjort tanker om specifikke 
tiltag omkring VM2015. Klubberne mangler trænere og frivillige til at løfte opgaverne som flere 
medlemmer kræver.  
 
Bueskydning Danmarks trænerkursus: 1-2-Træner Bueskydning, er sat i søen for at imødekomme 
behovet for flere trænere, med en mindre viden. 
 
Broby afvikler åbent hus arrangement, og omdeler flyers i lokalområdet. 
Middelfart deltager i et arrangement ved Middelfart Naturcenter. 
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Buernes dag – Konceptet fra Bueskydning Danmark efterlyses. Kenn Romme undersøger konceptet 
og tager arbejdet videre med dette.  
 
I forbindelse med VM2015 skal ”find din klub” tydeliggøres på hjemmesiden!    
 
Referent: Kenn Romme, Bueskydning Danmark 


