Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Brøndby den 27. december 2016
Kære skytter og klubber,
Vi vil fra bestyrelsens side gerne ønske Jer alle et rigtigt godt nytår.
Vi vil også benytte lejligheden til at give jer en status på det arbejde, som i øjeblikket er i gang
Elite
Tusind tak til eliteskytter og klubber for Jeres engagerede konstruktive input til evaluering både i
drøftelserne med Nicolaj Holmboe og med repræsentanter fra bestyrelsen.
Vi har modtaget den fyldestgørende rapport fra Nicolaj Holmboe, som sammen med vores egne
evalueringsnotater vil danne grundlaget for det fremtidige arbejde og handlingsplan. Rapporten,
som er udfærdiget af Nicolaj Holmboe, kan i sin nuværende form ikke offentliggøres. Det skyldes, at
nogle af de personer, der citeres i rapporten udtaler en skarp kritik mod navngivne personer. Dette
er helt i orden og faktisk i overensstemmelse med det vi har bedt dem om, nemlig at alle taler frit
fra leveren. Til gengæld har vi lovet anonymitet, og dette er selvfølgelig overholdt i Nicolajs rapport.
Problemet ved offentliggørelse af rapporten er, at der er personer, der, uanset at vi fjerner deres
navn, vil være let identificerbare og som modtager kritik uden mulighed for at forsvare sig eller vide,
hvem der kritiserer og på hvilket grundlag, hvilket betyder, at kritikken kommer til at stå
uidentificeret og udokumenteret. Det er ikke i orden over for disse personer.
Vi arbejder derfor på at få rapporten udarbejdet i en form, der muliggør offentliggørelse uden disse
problemer og samtidig bevarer de budskaber, der ligger i rapporten. Vi håber at kunne udsende
dette i begyndelsen af januar.
Vi vil bede klubberne allerede nu reservere den 22. januar 2017, hvor der vil blive indbudt til
drøftelser med Nicolai Holmboe og bestyrelsen samt mulighed for uddybende kommentarer til
rapporten. Mødet vil finde sted på FYN. Formålet med mødet er at drøfte de uenigheder, der er i
forbundet omkring elitearbejdet og forsøge en gang for alle at lægge fortiden bag os og skabe ro
omkring elitearbejdet til glæde for skytter og klubber. Af denne grund har vi bedt Nicolaj Holmboe
lede mødet og være den, der faciliterer processen fremadrettet.
Vi vil ved denne anledning også redegøre for den arbejdsproces, der fører frem til
samarbejdsaftalen med Team Danmark og den økonomi der kommer ud af denne.
Ligeledes vil bestyrelsen komme med de første forslag til elite strategien i forhold til den
masterplan, der er udarbejdet sammen med Team Danmark og som kan hentes på forbundets

hjemmeside. I samme forbindelse kan referat fra vort seneste møde med Team Danmark hentes på
vor hjemmeside. Referatet er udarbejdet af Kenneth Heiner-Møller fra Team Danmark.
Med hensyn jobbet som sportschef for Bueskydning Danmark har stillingen været slået op og der
har allerede i denne uge været indledende ansættelsessamtaler. Med dette håber vi, at vi fra
starten af året 2017 kan præsentere vores nye sportschef.
Som en del af samarbejdet med Team Danmark – og den nye støttestruktur i DIF – er Bueskydning
Danmark blevet godkendt til at deltage i et projekt, der finansieres af TD og DIF. Midlerne fra DIF
tages fra den nye udviklingspulje og er ikke en del af den normale støtte vi modtager fra DIF. Det
drejer sig om en ekstrabevilling på kr. 300.000. Noget af beløbet skal anvendes til aflønning af
sportschefen, der bliver leder af projektet. Projektet skal omhandle ungdoms og talentudvikling,
samt vedligeholdelse af et elitemiljø i Bueskydning Danmark.
Der pågår i øjeblikket arbejdet med en projektbeskrivelse, der skal danne grundlag for ansættelse af
ny Ungdoms- og talenttræner. Vi forventer at have projektbeskrivelsen klar i januar 2017. Så snart
dette er plads vil arbejdet med ungdom/talent få sat turbo på, så vi hurtigst muligt kan få lagt
planen for 2017.
I Samarbejde med Team Danmark er det besluttet at forlænge kontrakten med Niels Dall – Niels vil
få en anden titel end ”landstræner”, da Niels primære opgave vil være arbejdet med Dame Recurve,
hvilket vil fylde ca. 75% af Niels’ arbejdstid, mens de resterende 25% vil blive benyttet til andre
opgaver herunder træning af compoundskytter og andre opgaver der pt. drøftes.
Herre recurve vil blive en del af talent- og ungdomsprojektet.
Vi ved, at der er nogle, der vil være meget uenige i denne beslutning, men en samlet og enig
bestyrelse har besluttet, at det ud fra en samlet vurdering er den bedste løsning i forhold til de
muligheder vores elite kan få i samarbejde med Team Danmark og DIF om dels elitesatsning og dels
talentudvikling. Det er vort håb, at klubber og skytter vil respektere, at det er bestyrelsens opgave
og pligt at ansætte sportschef og trænere, så der kan skabes ro om elitearbejdet til gavn for
skytterne. De svagheder og trusler som evalueringsrapporten påpeger, vil vi, i tæt samarbejde med
den nye sportschef udarbejde handlingsplaner for, så vi kan gennemføre forbedringer på disse
områder.
Seniorlandsholds aktiviteterne forventer vi også at kunne melde ud i januar, når det sidste omkring
økonomi er faldet på plads. Vi vil inden udmelding drøfte såvel aktiviteter, økonomi samt udtagelses
krav med skytterepræsentanterne.
Den hidtidige Elite ansvarlige i bestyrelsen Klaus Lykkebæk har besluttet at udtræde af bestyrelsen
ved næste Forbundsmøde. Dette betyder, at vi allerede nu omfordeler arbejdsopgaver i
bestyrelsen, således at Sanne Rahbek overtager de fleste af Klaus Lykkebæks opgaver. Vi forventer i
den anledning at nedsætte et ad hoc udvalg til arbejdet med de mange opgaver, der står for os i
2017.

Strategiarbejde i samarbejde med DIF
I maj måned vedtog Danmarks Idrætsforbund på deres årsmøde en ny støtteordning for
specialforbundene. I stedet for den gamle fordelingsnøgle bliver tilskuddet fra 2018 givet i forhold
til de strategiplaner, vi har udarbejdet i samarbejde med DIF.
Der er nedsat en styregruppe bestående af Peter Bundsgaard, Rolf Lind, Kenn Romme og Morten
Holm-Nielsen og Mikkel Sansone Øhrgaard fra DIF, som siden maj måned har arbejdet med
strategiarbejdet.
Det er vigtigt at forstå, at vi i den første bevillingsperiode ikke får flere penge i tilskud fra DIF.
Vi har derfor skulle udarbejde nogle strategiområder, som samtidig indeholder mange af de ting vi
allerede i dag beskæftiger os med, så vores budgetter stadig hænger sammen.
Vi har derfor her i december måned fået godkendt følgende fire strategispor:
• Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle nye
produkter med fastholdelse og rekruttering for øje. DIF kommentar: Godkendes uden yderligere
bemærkninger.
• Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning. DIF kommentar:
Godkendes med den betingelse, at indsatsen først iværksættes, når kvaliteten af de eksisterende
tilbud er styrket.
• Bueskydning Danmarks elitesamarbejde med Team Danmark om masterplan. DIF kommentar:
Sporet godkendes, men forventes ikke at have en tung økonomisk prioritering i strategiaftalen.
• Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for forbundets talentog landsholds 3D-skytter. DIF kommentar: Sporet godkendes, men forventes ikke at have en tung
økonomisk prioritering i strategiaftalen.
Bemærkningen ”forventes ikke at have en tung økonomisk prioritering i strategiaftalen” betyder at
midler til gennemførsel af sporet ikke primært tages fra strategimidlerne, men finansieres på anden
vis, dvs. enten via Team Danmark (elitsporet) og via vores kontingent fra foreningerne til forbundet.
I første halvår 2017, skal vi udarbejde handlingsplaner for perioden 2018-2022, så vi kan få
godkendt handlingsplanerne i DIF’s bestyrelse i juni 2017 og dermed få godkendt den samlede
strategiplan.
Bredde- og udviklingsarbejdet i Bueskydning Danmark 2017
Bueskydning Danmark har vokseværk, og det kan mærkes. 2017 tegner til at bliver et rigtig travlt år
på området omkring bredde og udvikling. I takt med at vi bliver flere, vokser vores behov for
service, produkter og udvikling også.
Bueskydning Danmark arbejder hele tiden på at styrke vores foreninger, både i de små ting som er
udfordringer i hverdagen i foreningen, men også på de store strategiske flader.
Der bliver stadig stillet flere og flere varer på hylderne, som klubberne kan gøre brug af. Varer som
kan være med til at gøre os endnu mere attraktive som idræt, eller varer som er skræddersyet til at
imødekomme behov og krav fra medlemmer.

Arbejdet med at styrke bueskydning i Danmark, gøres dog ikke over en nat. Det er et langt strategisk
træk, som hele tiden skal efterevalueres og justeres. Vores verden forandrer sig konstant, og derfor
er behovet for at kunne justere og tilpasse også en afgørende faktor for succes.
Skole OL-bueskydning
Bueskydning Danmarks helt store satsning på udviklingsområdet bliver i 2017 indtrædelsen i
konceptet Skole OL. Skole OL er OL i børnehøjde og har siden 2009 været afviklet med atletik på
programmet. Mere end 35.000 børn var på landsplan tilmeldt i 2016, og finalestævnet rummede
hele 8.000 elever.
Skole OL-Bueskydning er formet efter vores seneste års succeser Skolernes VM og Skolernes World
Cup, som begge blev afviklet i et samarbejde imellem lokalforeninger og Bueskydning Danmark
efter en konkret konceptbeskrivelse. Skole OL-Bueskydning består af klassebesøg hos den lokale
bue-forening, og efterfølgende finaleskydning ved Skole OL finalerne i Århus i juni måned.
Bueskydning Danmark indtræder som medafvikler af Skole OL, og har ansvaret for afviklingen af
Bueskydning. Vi bliver derfor en del af organisationen omkring Skole OL, som samtidig med
indlemmelsen af bueskydning, også har optaget Roning, Svømning og e-sport på programmet.
Uddannelse
Da udgivelsen af ATK BUE blev en realitet, blev Bueskydning Danmarks træneruddannelse samtidig
forældet. Den indeholdt ikke principperne og justeringerne som ATK BUE påpegede, og det gav et
behov for at renovere vores uddannelse.
I 2017 bliver materialet til Grunduddannelsen færdiggjort, og uddannelse udbydes i 3 moduler med
hvert et afgrænset indhold.
Vores mangeårige instruktør på træneruddannelsen, Søren Ipsen, har valgt at afstå som underviser
på vores uddannelse. Vi håber at der blot er tale om orlov, og ønsker Søren tusind tak for den store
indsats han har ydet. Dette betyder samtidig at vi i 2017 kommer til at søge om nye undervisere på
vores uddannelse. Der vil blive udsendt et konkret jobopslag på dette frivillige job, og der vil blive
tilrettelagt et uddannelsesforløb for vores nye instruktører. Meget mere om dette, kort efter nytår
2017.
Efter sommerferie vil materialet til Kandidattræneruddannelsen være færdigt, og denne
videregående uddannelse vil blive udbudt ultimo 2017. Kandidattræneruddannelse vil ligesom
Grundtræneruddannelsen blive udbudt i moduler med afgrænset indhold.
Hold altid øje med Bueskydning Danmarks kursusplan, hvor der også udbydes spotkurser til trænere
og ledere.
Bredde- og udviklings samlinger
Søren og Benjamin Ipsen fortsætter det gode arbejde omkring storsamlinger i 2017. Samlingerne
afvikles stadig i regional regi, med afsæt i temabestemte samlinger. I februar 2017 afvikles den åbne
storsamling, hvor alle nysgerrige kan komme og prøve konceptet af. Til denne samling handler det
hele egentlig bare om at prøve det at være til samling.

Konceptet Storsamling er stadig et breddeorienteret tiltag, som har til opgave at tilbyde træning til
dem som gerne vil have et supplement til sin klubtræning, dog med ovennævnte temaer som
hovedlinje på den konkrete samling. Storsamlinger er for unge skytter i alderen 12-19 år.
I 2017 åbnes der for storsamlinger for 3D skytter. Dette nye tiltage vil tage udgangspunkt i
erfaringerne fra de eksisterende storsamlinger, men selvfølgelig henvende sig til de unge skytter
som primært har 3D skydning som fokus. Rammerne for Storsamling 3D skal sammen med en ny
trænergruppe defineres, og vil efterfølgende blive lagt på bueskydningdanmark.dk
Samlingerne for Non Sight Archers blev ikke afviklet i 2016, men der er nu lavet aftale med en ny
gruppe om at genoptage samlingerne i 2017. Jes Lysgaard bliver ny hovedtræner for projektet, og
får støtte af Jørgen Phillip som bliver samlingskoordinator. Projektet får tillige tilknyttet en fysisk
træner, og så bliver administrationen fremadrettet varetaget af Bueskydning Danmarks sekretariat.
Projektet er dog betinget af at klubberne er villige til støtte op omkring initiativet. Samlingerne
kræver nemlig en lokal arrangør som på dagen er villig til at stille op og hjælpe til. For ungdom vil
der hvert år blive afviklet 2 samlinger samt en sommerlejr. Som noget helt nyt, vil projektet også
tilbyde samlinger til seniorskytter. Dette tiltag startes særskilt op i efteråret 2017, og afvikles ikke
sammen med samlingerne for ungdom.
Generel service
Den generelle service for vores foreninger er noget som Bueskydning Danmark prioriterer meget
højt. En stor del af udviklingskonsulentens jobfunktion vil i 2017 fortsat være klubbesøg og
klubservise.
Det er lokalt i foreningerne den store udvikling sker, og derfor er det vigtigt at forbundets tiltag også
rammer de behov som er i foreningerne. Den bro bygges bedst via dialog og samarbejde.
Udviklingskonsulenten funktion vil derfor fortsat være central i arbejdet på at skabe udvikle og
understøtte processer i løbet af 2017. Brug konsulenten til at få nyt input, udfordre de vante
arbejdsgange, sætte rammer, sikre retning, skabe tryghed, holde fokus og hjælpe foreningen videre.
Gør brug af konsulentens servicefunktion, både før og under udfordringerne viser sig.
Det bliver et spændende og lærerigt 2017, og endnu et år hvor det bliver sjovt at skyde med bue!
Afslutning
Det er bestyrelsens håb, at denne status har givet et indblik i det arbejde der pt foregår og hvad I
kan forvente i 2017.
Har I kommentarer eller input til det beskrevne er I meget velkomne til at kontakte os med ideer
forslag og kommentarer.
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår og takker Jer alle for den indsats der har været ydet i
2016. Vi ses på buebanerne i 2017.
Med jule-bue hilsen
Bestyrelsen for Bueskydning Danmark

