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FORBUNDSMØDET 2017 
 

Bueskydning Danmarks bestyrelse anerkender, at der er behov for udvikling i samarbejdet omkring 
talent og elite, således at vi fortsat kan udvikle al bueskydning i Danmark på en god og konstruktiv 
måde. Bestyrelsen bruger derfor 2017 til at arbejde med de processer, der skal gøre det klart, hvor vi er 
på vej hen, og hvordan vi styrker samarbejdet fremover. 

Bestyrelsen er i arbejdstøjet og går til valg på: 

Gennem samarbejde udvikler vi bueskydning bedst 

 Bestyrelsen arbejder for at kulturen i dansk bueskydning flytter sig fra fejlfinding til anerkendende 
samarbejde, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden – også på tværs af buetyper. 

 Bestyrelsen indgår i konstruktive samarbejder med samarbejdspartnere, herunder Danmarks 
Idrætsforbund og Team Danmark. 

 Kulturen omkring bruttolandsholdene videreudvikles i samarbejde med landsholdsskytterne og deres 
skytterepræsentanter. 

 Folkene omkring de enkelte landsholdsskytter skal samarbejde med skytten og hinanden til bedst 
gavn for skyttens udvikling. 

 Bestyrelsen arbejder på en fornyelse af forbundets visioner og strategier for talent- og elitearbejdet, 
så de er klare og bredt kendte 

o Udover at arbejde med værdi- og visionsgrundlaget er forbundet i gang med at klarlægge og 
synliggøre de ressourcer, forbundet har mulighed for at stille til rådighed for de enkelte grupper 
af skytter. 

o Klubberne har været inviteret til evalueringsmøde i januar med mulighed for at komme med 
deres bidrag til indhold og den videre proces med forbundets elitearbejde.  

o En del af støtten fra DIF bevilges nu på baggrund af en strategiplan ikke kun for elite men hele 
forbundet. Klubber har været inviteret til procesmøde i Varde i marts for at drøfte forbundets 
strategispor. 

o Processerne med at revidere forbundets grundlag for det videre arbejde fortsætter i maj og med 
regelmæssige opdateringer gennem 2017 til et bearbejdet grundlag foreligger. 

o Bestyrelsen arbejder på at elitearbejdet – inden for de eksisterende økonomiske rammer – 
omfatter alle buetyper og alle discipliner. 

 

En rød tråd i arbejdet med bueskytterne skaber gode rammer for udvikling 

 Forbundet forpligter sig til fortsat at udbrede kendskabet til den aldersrelaterede træning, som 
bygger på den biologiske og mentale udvikling. 

 Bestyrelsen ser talentcentre som en naturlig del af den regionale talentudvikling. 

o Talentcentre er med til at aktivere et bærende og udviklende samarbejde med kommunerne. 

o Der arbejdes på at etablere yderligere to talentcentre i 2017. 

 Bruttolandsholdsskytter skal have en udviklingsplan. 

o En proces med udviklingsplaner for aktuelle bruttolandsholdsskytter i skiveskydning er igangsat. 

o Konceptet stilles til rådighed for 3D og skytter uden for bruttolandsholdene. 
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 Bueskydning skal have et landsholdscenter, hvor landsholdsskytter har adgang til faciliteter og 
støttefunktioner, der tilgodeser en eliteudvikling i Danmark. 

o Forberedelserne til en etablering og udvikling af et landsholdscenter er en del af 
projektsamarbejdet med Team Danmark for 2017. 

 

 Gennem udvikling af kompetencer styrker vi bueskydning 

 Udover at træne på skydebanen har bruttolandsholdsskytter og talentcenterskytter brug for at udvikle 
deres kompetencer inden for sportslige temaer (sportsuddannelse). 

o Med afsæt i Team Danmarks vidensområder og faglig ekspertise inden for dansk bueskydning 
gennemfører forbundet uddannelsessessioner på tværs af buetyperne. 

 Forbundets talenttrænere skal samles jævnligt og arbejde i et team. 

o Det skal skabe klarhed over fælles udgangspunkt og gøre uenighed til et aktiv for udvikling. 

o Det skal skabe et forum for sparring og løbende udvikling. 

 Træneruddannelsen styrkes gennem uddannelsen af instruktører til at stå for en ensartet 
uddannelse af trænere på alle niveauer. 

o Der er rejst midler til denne udvikling gennem projektaftale med Danmarks Idrætsforbund. 

 Forbundet skal støtte udviklingen af trænere med potentiale til at blive fremtidens trænere for de 
internationale danske skytter. 

o Udover træneruddannelsen skabes muligheder for at arbejde med de særlige faglige og 
personlige kompetencer, der hører elitesporten til. 

o Der er rejst midler til denne udvikling gennem projektaftale med Danmarks Idrætsforbund og 
Team Danmark. 

 Forbundet vil stimulere den tekniske udvikling gennem afvikling af Teknikskoler for talenter, der 
ønsker at arbejde fokuseret med teknikudvikling over en periode. 

o Der afvikles pilotprojekt i 2017. 

  

 International succes er vigtig for at profilere og øge mulighederne for sporten 

 Bestyrelsen arbejder for en løbende forbedring af rammerne for en målrettet udvikling mod 
international succes i respekt for alder, modenhed og det hele menneske. 

o Bestyrelsen vedkender sig værdisættet for dansk talentudvikling: 
Helhed – Udvikling – Samarbejde – Engagement - Trivsel 

 Bestyrelsen arbejder for at de bedste bueskytter i verden kan konkurrere i stævner på dansk grund. 

o Bestyrelsen arbejder for, at dansk bueskydning altid er repræsenteret i internationale organer 
med en eller flere personer. 

 Bestyrelsen arbejder for at undersøge og udvikle det økonomiske grundlag for talent- og 
elitearbejdet. 

 Vi gør brug af den viden, der findes i dansk idræt, til at udvikle bueskytter på internationalt niveau.  

o Bestyrelsen anerkender, at andre danske idrætters indsats kan inspirere til og udfordre dansk 
bueskydnings udvikling. 


