Formandens Beretning til Forbundsmøde 2017
Den 9. april skal vi igen mødes til Forbundsmøde for dels at se tilbage på 2016 og mere vigtigt at se frem på
2017 og tiden derefter.
Vi vil starte med at opfordre til, at så mange som muligt møder op og giver deres besyv med, omkring hvilken
retning forbundet skal bevæge sig i.
Igen i år er der alle gode grunde til at starte beretningen med at takke alle de frivillige, der arbejder for
Bueskydning Danmark.
Der har som altid været stor aktivitet på alle niveauer i løbet af året, og det er kun muligt, fordi en masse
mennesker vælger at bruge en stor del af deres tid på vores dejlige sport.
Også vores ansatte gør en stor indsats, hvilket betyder, at vi fortsat har et levende og spændende forbund.
Uden indsatsen fra frivillige og ansatte var det ikke muligt at gennemføre det aktivitetsniveau, der
kendetegner Bueskydning Danmark.
En helt særlig tak skal gå til alle de frivillige der deltog under World Cup finalen i Odense. Uden Jeres arbejde
var det ikke endnu engang lykkedes at gennemføre et stort og prestigefyldt stævne med så stor succes, som
det blev. Også denne gang bliver Jeres indsats fremhævet af alle, der har haft berøring med stævnet, og man
kan kun være stolt af, at vi endnu engang har vist, at vi har et forbund, hvor vi i den grad kan løfte i flok.
Tak til Jer alle for Jeres store arbejde gennem hele 2016.
Et tilbageblik på 2016 giver anledning til både glæder og ærgrelser.
At det ikke lykkedes at kvalificere os til de olympiske lege er selvfølgelig den helt store ærgrelse i 2016. Vi
havde håbet og troet på en kvalifikation, men desværre går det ikke altid, som man planlægger. Det er på
den anden side en af de charmerende ting ved sport, at man ikke kan forudsige, hvad der sker.
Den manglende kvalifikation har selvfølgelig givet anledning til en del drøftelse, både internt i forbundet,
men også med Team Danmark. Heldigvis tror Team Danmark stadig på, at vi er blandt de forbund, der bør
satses på, selv om vores støtte er faldet en del. På den glædelige side er, at Team Danmark i samarbejde med
DIF vil støtte vores talent og udviklingsarbejde, således at vi ekstraordinært får en støtte på kr. 300.000 fra
DIF oven i det beløb Team Danmark, støtter os med.
Internt i forbundet har der været en grundig evaluering af elitearbejdet under ledelse af ekstern konsulent
(Nicolaj Holmboe). Herunder er de fleste omkring elitearbejdet blevet hørt og mange af deres udtalelser og
meninger er i anonymiseret form medtaget i rapporten og vil blive anvendt i det kommende elitearbejde.
Udover kritik og ros er der også mange konstruktive forslag til, hvad der kan gøres bedre og anderledes. Alt
dette vil blive taget med i den kommende planlægning af eliearbejdet, forhåbentlig til glæde for alle parter.
I løbet af 2016 valgte vores sportschef Allan Grønkjær at opsige sin stilling for at fortsætte sit arbejde i en
anden sport og at arbejde for en klub. Vi vil her rette en tak til Allan for hans arbejde gennem de seneste år.

Som ny sportschef har vi ansat Finn Trærup-Hansen, som kommer fra en mangeårig stilling som sportschef i
Badminton Danmark. Det er således en megen erfaren sportschef, vi har ansat, og jeg håber, det bliver til
gensidig glæde for forbund, skytter og Finn.
Også vores ungdomslandstræner har valgt at stoppe for at hellige sig sine studier og erhvervsarbejde. Her
har vi endnu ikke ansat en afløser, da denne stilling indgår i planlægningen af det talentarbejde, vi har fået
tilskud til fra Team Danmark og DIF. Herom senere.
Vi vil herigennem sige Mads mange tak for hans arbejde som ungdomslandstræner.
Vores politiske eliteansvarlig, Klaus Lykkebæk har valgt at stoppe på det kommende Forbundsmøde. Klaus
har siddet i bestyrelsen igennem 13 år. En stor tak til Klaus for hans store arbejde. Heldigvis fortsætter Klaus
med sit dommerarbejde, både nationalt og international, herunder som medlem at World Archery Europe’ s
dommerkomite.
Efter Klaus meddelte sin afgang har Sanne Rahbek med stor dygtighed overtaget en del af elitopgaverne.
Hun har nedsat en hjælpegruppe bestående af Dan Hansen og Jan Jager. Sanne opstiller til posten som
eliteansvarlig ved det kommende Forbundsmøde, og da der i skrivende stand ikke er andre kandidater, kan vi
med stor glæde konstatere, at Sanne er valgt til posten.
Heldigvis har der også været en lang række glæder ved 2016.
Vores eliteskytter og især vores compoundskytter har leveret en lang række fremragende resultater.
Jeg vil her henvise til beretningen fra den eliteansvarlige, hvor disse resultater og andre bemærkelsesværdige
begivenheder er omtalt. Her vil jeg blot tillade mig at kopiere en enkelt sætning:
”Det blev til i alt 16 medaljer i 2016 fordelt med 8 guld, 6 sølv og 2 bronzemedaljer sammenlagt i de
internationale turneringer hvor Danmark deltog.”
Et stort tillykke til de dygtige skytter.
World Cup finalen i Odense blev en stor succes for Bueskydning Danmark. Overalt er stævnet blevet rost
både for lokation og for afviklingen. Vi frygtede selvfølgelig, at det kunne blive dårligt vejr på denne tid af
året, men også på dette punkt lykkedes det os at indgå en fordelagtig aftale med vejrguderne, der velsignede
os med strålende solskin både lørdag og søndag, for til gengæld at få lov til at regne kraftigt søndag aften og
mandag, hvor der skulle ryddes op.
Også fra vores to sponsorer, Sport Event Danmark og Sport Event Fyn har vi fået stor ros. Ved hjælp af World
Archery lykkedes det faktisk at få en delegation fra Hyundai’s udviklingsafdeling til Odense til finalerne med
efterfølgende besøg hos nogle af områdets større robotvirksomheder. Det er en af de få gange, hvor det
virkelig lykkedes at bringe sport og erhvervsliv sammen, så tilfredsheden var stor fra Sport Event Fyn.
Vores VM i København blev i starten af 2016 kåret som årets bedste sportsbegivenhed i København.
Et andet godt resultat foranlediget af de stævner vi har afholdt, samt af vores skytters resultater er en
væsentlig større bevågenhed fra pressen. Der har også i 2016 været en fin omtale af bueskydning i pressen
på alle niveauer.

Vi fik heldigvis DR til at dække World Cup finalen på DR3. I forhold til totalt antal seere på DR’s programmer
de pågældende dage, var der en tilfredsstillende andel, der valgt at se bueskydning. Ligeledes har både DR og
TV2 været flinke til at omtale vores internationale resultater på deres hjemmesider.
Omkring i landet kan vi også se, at lokalpressen skriver om bueskydning og lokale skytters præstationer. Det
er glædeligt, at vi – i hvert fald for en periode – har fået hul igennem i pressen.
I lighed med det vi gjorde under VM i København, benyttede vi World Cup finalen til at promovere
bueskydning over for skolebørn, idet vi afholdt Skole World Cup. 4 fynske klubber (Arcus, Midtfyns Bueklub,
Ulbølle Bueklub og Lavia Odense Bueskytter), stillede sig til rådighed for skoleklasser, der ville prøve
bueskydning, med det mål at kvalificere sig til finalerne, der fandt sted om fredagen lige ved siden af World
Cup banen. I alt ca. 400 elever fra 5. og 6. klasse deltog og i finalerne deltog 64 elever.
De var en fantastisk oplevelse at overvære disse finaler. Eleverne gik virkelig op i skydningen, og der var stor
støtte var alle deres klassekammerater, så der var virkelig fyldt op omkring banen. Lærerne var særdeles
tilfredse og også lidt forbavsede over, hvor disciplinerede alle børnene opførte sig i deres omgang med bue
og pil.
Det har også været en stor fornøjelse at konstatere, hvor godt det hele har været arrangeret. Vores
udviklingskonsulent Kenn Romme har gjort et stort stykke arbejde omkring hele arrangementet og dermed
været en stor del af årsagen til den succesfulde afvikling.
Stævnet og de klubber der stod bag blev ved Fynske Banks Sportsgalla hædret som årets fynske
idrætsinitiativ 2016.
Ud over det her beskrevne, har der også været mange andre aktiviteter på breddeområdet. Vi vil her henvise
til beretningen fra den ansvarlige for breddeområdet, hvor de gennemførte aktiviteter er beskrevet.
Et af målepunkterne når vi vurderer primært breddearbejdet, er hvorledes det går med medlemstallet i
Bueskydning Danmark. Efter en absolut bund i 2011 ser det ud til at vi har kunnet forsætte den fremgang,
der startede fra 2012, således at vi nu er oppe på 2.786 medlemmer, målt efter vores metode. Tallene ser
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I den indberetning vi giver til DIF, hvor tællemetoden er lidt anderledes, er vi oppe på 3.751 medlemmer.
mod 3.293 i 2016 - 2.869 i 2015 - 2.701 i 2014 og 2.421 i 2013.
Det er glædeligt, at vi igen i år kan konstatere fremgang i medlemstallet, denne gang lidt mere behersket end
året før.
Det er dog tankevækkende, så stor forskel, der er efter vores optællingsmetode og DIF’s metode. Det drejer
sig i alt 956 medlemmer. Det viser noget om, at der stadig er behov for en indsats omkring fastholdelse af
medlemmer.

I efteråret sendte vi et spørgeskema ud til klubberne. Her viste svarene, at vi på det tidspunkt var 3.101
medlemmer. Det er en forskel på 315 medlemmer eller ca. 10% i forhold til tallene pr 31/12. Det er en meget
stor afgang på de sidste måneder i året.
Det er vores håb, at vi i samarbejde mellem klubber og forbund kan arbejde på tiltag, der vil gøre det bedre
at fastholde vores medlemmer.
Det er også mit håb og tro, at alle klubber indberetter det korrekte antal medlemmer og ikke fraregner dem,
der ikke er særlig aktive eller som ikke deltager i stævner. Når det nævnes her, er det fordi vi indimellem
oplever, at der er klubber, der tror, at medlemmer, der ikke kommer så meget i klubben eller som ikke
deltager i stævner, ikke skal tælles med. De skal understreges, at alle medlemmer, der betaler aktivt
kontingent, skal tælles med.
Økonomien i vores forbund er fortsat rimelig god. Der er store forskelle på budget og regnskab. Vi kommer
ud med et underskud på t.kr. 161, hvor vi havde budgetter med et underskud på 831 t.kr. Heraf var der
udgifter, der skule trækkes fra VM pengene for 500 t.kr., således at det ordinære underskud var budgetteret
til 331 t.kr.
At vi ikke kvalificerede os til OL har selvfølgelig betydet en vis nedgang i såvel tilskud fra Team Danmark, samt
en nedgang i udgifter til elite, da der var en række udgifter, der ikke skulle afholdes.
Derudover er de ikke brugt de penge på bredden som forudsat. Ikke at der har været tiltag der ikke er blevet
bevilget, men fordi man ikke har kunnet nå alt det, der var planlagt. Der er også udgifter der er udskudt til
2017 og derfor kommer ind i dette budget. Herunder kan nævnet vores bidrag til skole OL.
De projekter der var planlagt for VM pengene i 2016 er ikke blevet gennemført.
I løbet af efteråret valgte Bente Nielsen at trække sig økonomiansvarlig. Vi vil herigennem sige Bente tak for
hendes indsats i bestyrelsen og som økonomiansvarlig.
Fremtiden
I den sidste del af 2016 og i de første måneder af 2017, har der været arbejdet med en række store
ændringer omkring Bueskydning Danmark.
Såvel Team Danmark som DIF har indført et nyt støttekoncept, der har betydet nye tiltag fra vor side.
Vi har tidligere omtalt forholdene omkring Team Danmark og kan her glæde os over, at der i støttekonceptet
er bedre plads til talentarbejde i Team Danmark tilskuddet. Som nævnt har vi fået bevilget penge fra såvel
Team Danmark som DIF til talentarbejdet.
Vi opretholder de tre talentcentre vi har i dag i Taastrup, Århus og Holstebro og håber, vi kan etablere
samarbejde med et par kommuner mere, så vi kan få en bedre dækning af talentcentre. Under bevillingen
ligger der også et krav om, at vi får uddannet en eller flere elitetrænere, så vi kan styrke vores position på
dette område.

I talentcenteret i Taastrup får vi ligeledes mulighed for at etablere et landsholdscenter. Det er vigtigt, at vi får
skabt et miljø, hvor vores elite kan træne sammen, og hvor der er fri adgang til træning det meste af døgnet.
Vi har valgt at arbejde videre med Taastrup, bl.a. fordi klubben har kommunens fulde opbakning både
økonomisk og pladsmæssigt, med store og interessante planer for fremtiden. Der er allerede i Taastrup et
særdeles velfungerende elitemiljø, hvor mange af vores og dermed også verdens bedste compoundskytter
træner.
Der vil ikke blive stillet krav om, at nogle skytter skal flytte til Taastrup (eller Sjælland), men det er klart at en
del samlinger vil blive holdt der. Det er en af vores nye sportschefs opgaver at få denne logistik til at gå op, så
vi fortsat kan træne vores eliteskytter på et højt plan.
Vi mangler endnu at få defineret det samlede indhold i talentsatsningen, da vi har afventet, at Finn tiltrådte
sin stilling.
Omkring de øvrige planer for elitearbejdet henvises til den Masterplan, der er udarbejdet i samarbejde med
Team Danmark og som kan findes på vor hjemmeside
En stor del af forbundets økonomi består af vores andel af det tilskud DIF får fra tipsmidler m.v. Dette bliver
fordelt mellem alle DIF’s forbund efter en fastlagt fordelingsnøgle. Denne er for 2018 og fremover væsentlig
ændret, hvilket har medført et stort arbejde i fastlæggelse af vores aktiviteter for de kommende år.
Vores tilskud fra DIF er i hovedsagen nu delt op i et grundtilskud (bl.a. beregnet på antal medlemmer og antal
klubber samt aktiviteter i forbundet) samt et strategisk tilskud, hvor forbundet skal fastlægge strategiske
udviklingsspor for 4 år ad gangen. Endelig er der en pulje til udvikling, der kan søges særskilt.
Fordelingen er, at der gives ca. 40% til grundtilskud, ca. 55% til strategisk støtte og ca. 5% til udvikling. Dette
kan variere for det enkelte forbund, men tegner det store billede i DIF’s økonomi.
Vi har i samarbejde med vores DIF konsulent udarbejdet de strategiske spor, vi ønsker at arbejde efter de
næste 4 år, og disse er som overskrifter, nu vedtaget af DIF’s bestyrelse, hvorefter vi nu skal til at definere de
konkrete indhold i de enkelte spor.
Vi har nu defineret følgende strategiske spor som det tilskud vi får fra DIF skal anvendes til:
Strategisk spor 1
Bueskydning Danmark ønsker, at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle nye produkter
med fastholdelse og rekruttering for øje.
Strategisk spor 2
Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning
Strategisk spor 3
Bueskydning Danmarks Elite - Medfinansiering af Team Danmark masterplan
Strategisk spor 4
Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for forbundets talent- og
landsholds 3D skytter

Det skal understreges, at der ikke følger nye penge med i det nye støttekoncept. Det er således ca. de samme
penge, vi vil få, så en lang række af de opgaver forbundet i dag udfører, skal indpasse i de strategiske spor,
hvis vi fortsat skal løfte dem. Som eksempel kan nævnes vores udgifter til dommere og vores DM tilskud. Skal
vi fortsætte med disse tilskud skal de indpasset i de strategiske spor, da grundtilskuddet primært går til
administration mv og derfor ikke kan indeholde disse udgifter.
Dokumentet om de strategiske spor er udsendt til alle klubber i forbindelse med invitation til strategimøde i
Varde, men ligger også på vores hjemmeside under Bestyrelsen.
Forbundets samlede virke er ikke begrænset til disse spor. Har vi råd kan vi sagtens af vores egne midler
iværksætte andre projekter.
Det skal bemærkes, at formuleringen af de strategiske spor er meget bred. Det er helt bevidst, således at vi
kan lægge de aktiviteter ind, vi synes er vigtige. Vi er meget interesseret i klubbernes opfattelse af indholdet
og prioriteringen af vores økonomi.
På baggrund af de input vi løbende får, har vi igangsat en række initiativer ligesom der er initiativer fra
tidligere år, der skal videreføres.
En af vores store indsatser bliver Skole OL. Dette koncept har kørt i mange år udelukkende for atletik. Det har
stor pressebevågenhed og arrangeres i samarbejde med bl.a. TV 2. Kronprinsen er protektor for
arrangementet.
For første gang i år er der åbnet op for andre sportsgrene og her er bueskydning blandt. Der har allerede
tilmeldt sig 10 klubber rundt omkring i Danmark og hos klubberne er der også mange tilmeldte skoler.
Det er således et stort antal børn (ca. 1.500), der får adgang til at prøve bueskydning, og de involverede
klubber får mulighed for at præsentere vor sport for rigtig mange mennesker.
Projektet kulminerer med et gigantisk stævne i Århus. Her vil der være ca. 400 bueskytter, der har kvalificeret
sig, så alene finalestævnet, der for vores vedkommende løber over 2 dage, er et gigantisk arrangement.
Det er således vores største breddesatsning indtil nu og vi håber at vi i forbundet og i klubberne får stor
glæde af det.
Vi har betalt kr. 100.000 for at få lov til at være med, men stort set alle de penge kommer tilbage til de
klubber, der deltager, hvor hver klub får 5.000 i grundtilskud og 25 kr. pr skoleelev, der deltager. Herudover
får vi diverse merchandise og reklameartikler.
Det bliver spændende at følge.
Et andet stort satsningsområde er vores uddannelsesstruktur.
Status
Vores træneruddannelse har i 2016 lidt under ressourcemangel. I løbet af 2016 har vi afviklet kurser på
begynder-, samt grundtrænerniveau. Sideløbende er arbejdet undervisningsmaterialet været i gang med
Søren Ipsen som ankermand.

Søren valgte dog i løbet af året og trække sit engagement fra uddannelsesområdet. Vi vil herigennem sige
Søren tak for hans arbejde gennem årene.
Som noget helt nyt, har Bueskydning Danmark i 2017 søsat et undervisningsforløb for instruktører. Aldrig
tidligere har vi arbejdet struktureret med at klæde vores instruktører på til den vanskelige opgave det
vitterligt er at undervise på vores træneruddannelse. Det har også betydet, at vi i 2016 har vendt fokus imod
forberedelsen af denne opgave, fremfor tilbud om kurser uden sikkerhed for kvalitet og output.
Særskilt instruktørmaterialer er blevet produceret, således at vores instruktører bliver uddannet i at afvikle
trænerkurserne. Det skal sikre, at det output, vi ønsker af vores kurser, også reelt opnås. Instruktørmaterialet
har til formål at skabe indsigt i midlet og forståelse for målet med vores trænermateriale.
Bueskydning Danmarks uddannelsesstruktur
1-2-Træner Bue er vores første trin. Det er her du starte din træneruddannelse og har til formål at klæde
træneren på til at assistere ved en træning for begyndere.
Grundtræner er opdelt i 4 moduler. De 3 bueskydningsmoduler indeholder emnerne Basic Skills, Udstyr og
trimning, Mental & fysisk træning. Det 4. modul er DIF træner 1 kursus. Som grundertræner kan du træne
nye og let-øvede skytter.
Kandidattræner er opdelt i 4 moduler. De 3 bueskydningsmoduler indeholder fortsættelsen af emnerne fra
Grundtræner; Basic Skills, Udstyr og trimning, Mental & fysisk træning. Det 4. modul er DIF træner 2 kursus.
Som kandidattræner kan du træne nye, let-øvede og øvede skytter.
Elitetræner er et mere case-orienteret forløb, hvor trænerne lærer at analysere skytter og hjælpe dem videre
når de støder ind i problemer. Elitetræner knytter sig op af Diplomtræneruddannelsen, som men bliver
godkendt til på når man har taget Bueskydning Danmarks elitetræner kursus.
Uddannelsesstrukturen findes på hjemmesiden her: http://bueskydningdanmark.dk/traeneruddannelsen/
Med disse ord vil vi slutte bestyrelsens beretning og udtrykke håb om, at vi ses til forbundsmødet, så vi her
kan få en god og konstruktiv debat om Bueskydning Danmarks fremtid.
Vel mødt til forbundsmødet.
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Det skal være sjovt at skyde med Bue

