
 
 
Lars Bonderup Bjørn og Jes Lysgaard stiller op som formand henholdsvis næstformand for Bueskydning 
Danmark. Her kan du læse hvorfor, og hvad Lars og Jes vil med deres kandidatur: 
 

1. Der er nu gennemført en uafhængig evaluering af Bueskydning Danmark på bestyrelsens foranledning. 
Evalueringsrapporten er grundig, og den afspejler den virkelighed, vi oplever. Evalueringen har én meget klar 
konklusion: Bueskydning Danmark præges af grundlæggende mistillid. 

2. Der er behov for et ledelsesskifte og en markant indsats for at få etableret tillidsfulde relationer. 
3. Vi ønsker samarbejde på tværs af forbundet. Vi ønsker ikke splittelse. 
4. Bestyrelsen bør videst muligt sammensættes med repræsentation fra alle dele af forbundet – forskellige 

opfattelser er ikke et problem, men et vilkår. Bestyrelsens opgave er at finde løsninger, der kan rumme 
helheden. 

5. Evalueringsrapporten peger på konkrete personproblemer. Det tjener ingen, at personaleforhold gøres til 
diskussionsemne. Forlængelsen af landstræner og ansættelsen af sportschefen må som udgangspunkt vedrøre 
2017 alene. Rapporten bør drøftes på forbundsmødet. 

6. Stillingsbeskrivelser for alle ansatte i forbundet skal være offentligt tilgængelige. 
7. Vi vil styrke eliten. Eliten har brug for de bedste. Derfor skal landstrænerens stilling opslås internationalt med 

det samme. Ikke af den grund, at der er noget galt med landstræneren – men af den grund, at der er noget galt 
med den måde, landstræneren er blevet ansat på. Ingen kan sige, om der var et bedre alternativ, men alle kan 
se, at det kunne have været gjort bedre. Efter internationalt opslag skal også den nuværende landstræner 
kunne søge. 

8. Vi vil styrke eliten. Bredden har brug for eliten. Brug for nogen at se op til. Brug for nogen at være stolte over. 
9. Landstræneren skal have faglige forudsætninger for at kunne understøtte både Compound, Recurve og Non-

sight.  
10. Landstræneren skal ansættes af fagkyndige – formelt af bestyrelsen, men bestyrelsen skal sammensætte et 

fagkyndigt udvalg til ansættelsen for at kvalificere beslutningen. Bestyrelsen skal indkalde kriterier til 
ansættelsen. Kriterierne skal offentliggøres sammen med opslaget. ALLE skal kunne se, hvad der ledes efter, 
og at kriterierne er faglige og professionelt sammensat – ikke personligt eller kammeratligt rettede. 

11. Tilskud til landsholdsskytter og trænere skal som udgangspunkt være fastlagt efter konsistente kriterier uanset 
skydedisciplin. Afvigelser skal alene fremkomme, hvor en ekstern finansieringspartner (eksempelvis 
TeamDanmark) måtte stille krav om andet. I så fald skal dette offentliggøres og forklares, så det er tydeligt for 
alle, hvorfor der afviges. 

12. Vi vil synlighed og tydelig information til alle klubber om, hvad der sker, hvilke ændringer/justeringer, der er 
nødvendige, og hvad trænerne/trænergrupperne har opnået og aktuelt arbejder med. 

13. Initiativ skal belønnes eller fremmes – ikke straffes, tales ned og forhindres! 
14. Forbundet skal være til for klubberne. Klubberne er ikke til for forbundets skyld. Bredden skal drives af lyst og 

engagement og understøttes af forbundet. Forbundet skal medvirke til at gøre hverdagen lettere for bredden og 
fremme mulighederne for god drift af klubberne – forbundet skal ikke medvirke til at gøre hverdagen mere 
bureaukratisk for klubberne. 

15. Breddemidler skal kunne søges efter objektive kriterier til fastlagte tidspunkter på året. Der skal fastlægges en 
klar proces for ansøgninger og klare beslutningskriterier, som skal anvendes i begrundelsen for afslag eller 
accept af ansøgninger. 

16. Når bestyrelsen medvirker til advarsler og irettesættelser, skal bestyrelsen sikre sig, at tiltaget har en karakter, 
så det kan holde for DIFs juridisk kyndige appeludvalg. 

17. Inden der skrides til advarsler og irettesættelser bør der søges mindelige løsninger og ordentlig og sober dialog. 
18. Advarsler og irettesættelser, der giver for en forseelse til én, skal gives til alle, der har begået forseelsen. 

Således har det ikke været praktiseret. 
19. Åbenhed, konsistens og ordentlighed skal præge forbundet. 


