Referat af bestyrelsesmøde d. 17. juni 2017
Til stede:

Morten Holm‐Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)

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

Helle Jakobsen (referent) (HJ)
Afbud:
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Sanne Rahbek (SR)
Henny Jeremiassen (HJE)

DAGSORDEN
Udsendte referater
Tidligere bestyrelsesmøder
Referat af tidligere møde blev formelt godkendt
F.U.
Ingen møder siden sidst
Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden
Tages løbende
Orientering (ved formanden)
DIF / DOK
Strategiaftalen er nu gjort færdig og sendt ind til DIF.
Team Danmark
Vi har fået ny TD‐konsulent – Lars Christensen (Tidl. sportschef i roning)
World Archery
Der afholdes kongres i Mexico. Vi sender 2 deltagere.
World Archery Europe og World Archery Nordic
Intet at bemærke
Andet
Punkter og diskussionsemner til formandsmødet i oktober blev gennemgået. Der var
enighed om, at sende væsentligt materiale til deltagerne inden mødet, sådan at der er
mulighed for deltagerne kan forberede sig.
Vi har fået 3 nye klubber siden Forbundsmødet:
Pamhule 3D Buejægere
Ringsted og Omegns Jagtforening
Frederiksberg Bueskydning TBC (sidstnævnte er lige godkendt, hvorfor der
endnu ikke har været nyhed om det på hjemmesiden)
Vi skal huske at følge op på, hvis især mesterskaber lægges samme dag. I tilfældet DM
Master Ude og JM 3D var det dog desværre ikke muligt at ændre på datoerne.
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Strategiarbejde
Strategispor – De endelige spor, der er indstillet til DIF blev gennemgået. Kenn Romme
har lavet et kæmpe arbejde – Oplægget har fået ros fra DIF. Der er tale om nogle
omfattende strategier – der dog kan ændres løbende i samarbejde med DIF.
På 3D Elitesporet arbejdes der på at få en koordinator/landstræner – på niveau med
ungdomslandstræner til skive.
Bladet
Konklusion på medlemsundersøgelse
Konklusionen blev gennemgået. Der har været 258 besvarelser. De fleste af disse
ønsker et elektronisk blad (kan hænge sammen med, at der er tale om personer, der
benytter elektroniske midler) – Men derudover var der enighed om, at bladet skal
favne bredt – og at et evt. nyt layout skal tilpasses tablets. Antal udgivelser aftales
nærmere med ny redaktør, som også kan have glæde af at sætte sig ind i resultatet i
forbindelse med planlægning og strategi for det fremtidige blad.
Ny redaktør
Der er kommet 4 ansøgninger på stillingsopslaget, hvoraf især 3 er meget interessante.
Der bør være en redaktionsgruppe i bestyrelsen/forbundet, der kan fodre den nye
EK/JJ/MHN
redaktør med oplysninger. EK, JJ og MHN tager sig af det videre.
EK har været i kontakt med alle annoncører. Der vil blive udarbejdet en pakke, som de
så kan tage stilling til. Afventer ansættelse af ny redaktør.
Kassereren
Perioderegnskab/Budgetopfølgning
EK gennemgik regnskabet ift. budget. Periodemæssigt ser det fint ud. Der er enkelte
konti, der er overskredet – f.eks. møder – men det skyldes stor aktivitet omkring
ansættelser, strategiarbejde mm. Så det er der en god forklaring på.
Afregninger for storsamlinger mangler fortsat – der er rykket.
Regionsudgifterne er også høje – men det skyldes aktiviteter, og er som sådan et
positivt tegn
EK
BS efterlyste mulighederne for at vore internationale dommere kan deltage i den
internationale dommerkongres. Udgifter skal lige undersøges – og så vil der blive taget
stilling til det.
Opfølgning på udvalgsarbejde
Eliteafdelingen
MHN
3D – sidste udtagelsesskydning er ovre. Udtagne skytter vil snarest blive kontaktet. Der
vil nok blive tale om 18‐19 skytter. Michael Bo Hansen bliver holdleder til VM 3D.
FTH har indsendt rapport for status til dato. Denne blev gennemgået og taget til
efterretning. FTH vil tage et op følgende møde med Nicolaj Holmboe omkring
afslutning af evalueringsprocessen.
Martin Laursen er blevet ansat som talentcenter træner i TIK.
FTH har herudover haft møde i Holstebro vedr. træning. Der er afhold møde i
talenttrænerteamet bestående af ungdomslandstræneren, alle talentcentertrænere og
storsamlingstrænere for at påbegynde udviklingen af en rød tråd i talentudviklingen.
Det var et udbytterigt møde – med nogle gode diskussioner, som opsummeres og
rundsendes til gruppen for den videre diskussion.
EK efterlyste, at talentcentertrænere bliver ansat i længere perioder, de korte
ansættelser giver skytterne usikkerhed over ikke at vide, hvor længe de har en træner..
Selv om nogle skytter er rykket op, så skyder de også stadig for ungdomslandsholdet –
hvorfor der ikke automatisk bliver ledige pladser her.
NUM – Jeanette Riis, FTH og Søren Ipsen er blevet enige om, at alle skyder sammen –
og at hold først udtages af de bedste på dagen.
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Breddeafdelingen
I forbindelse med Skole OL blev der indkøbt en masse buer. Disse kan – indtil næste
Skole OL – lånes af klubberne. Vi skal finde ud af et system, der kan håndtere det.
Aarhus kommune vil gerne give os en trailer med udstyr, der kan benyttes til
skoleundervisning i Aarhus. Vi har forbeholdt os, at der også er løntimer heri, da det
ikke vil være muligt udelukkende at drive det på frivillig basis. Der vil som tidligere
oplyst blive udarbejdet et oplæg, der kan benyttes af andre skoler til uddannelse af
lærerne. Mere herom senere.
KRL har brugt megen tid på Skole OL – og udviklingssamtaler med de involverede
klubber. Ved selve finaleskydningen kunne placeringen af banen være lagt bedre –
mere synlig for øvrige deltagere – evt. ved at vise skydning på storskærm. Det var også
meningen, at det skulle have været sket, men der havde været et teknisk problem.
Der var stor ros til arrangementet fra de deltagende skoler!
Formålet med at deltage i Skole OL er ikke her og nu at få flere medlemmer – men at
udbrede kendskabet til bueskydning – med heraf følgende medlemstilgang på sigt.
Det kunne være interessant, hvis der også blev udarbejdet en evaluering af de
deltagende skolers oplevelse af bueskydning.
Ud over Skole OL har KRL brugt meget tid på strategisporene.
Der arbejdes stadig på træneruddannelsen.
Der har været indkaldt til 3D samlinger – 1 i øst og 1 i Vest. Den i øst blev aflyst gr.
manglende tilmeldinger – men den tilmeldte har fået tilbud om at deltage i vest‐
samlingen.
Lovudvalget
Der arbejdes stadig på de nye love. Så snart de er færdige, vil de blive lagt til download
samt sendt ud til alle klubber.
Dommerudvalget
Der er desværre en del dommere, som er meget inaktive, hvorfor vi godt kunne bruge
nogle nye. Der vil blive afholdt dommerkursus i 2018 – og det bør overvejes, om det på
en måde kan indarbejdes, at der uddannes ungdomsdommere – der kan dømme ved
ungdomsstævner.
EK oplyste, at regntøjet til dommerne i øst – stadig ligger hos hende ‐ og afventer at
blive afhentet af ansvarlig.
Andet
ATJ efterlyste, at der er personer med 1. hjælps kursus og evt. hjertestarter til stede
ved stævner. Vi undersøger muligheden for at få en hjertestarter gennem Trygfonden,
der evt. ville kunne sendes ud sammen med resultatformidlingssystemet.
Der har været 3D samling med psykolog Jacob Freil. Det var en stor succes.
I 2018 vil subelite inden for 3D‐disciplinen blive inviteret med til uddannelsessamlinger
med eliten.
Der efterlyses en afklaring på 3D camouflagetøj og buer.
BS, EK og KW (Karsten Weikop) arbejder videre med et medlemsregistreringssystem.
Der er blevet udarbejdet nogle kravsspecifikationer – og der skal nu findes en
leverandør via et udbud
NUM 2019 skal afholdes I Danmark. Det skal være et skivestævne. Vi vil udbyde det
efter sommerferien – hvor interesserede bedes indsende ansøgning med
dokumentation for, hvor og hvordan det forventes afholdt. Vi vil udpege en teknisk
delegeret til det.
Der skal udarbejdes en håndbog for Teknisk delegerede – så det tydeligt fremgår,
hvilke opgaver der ligger heri – samt hvilke opgaver der ligger hos dommerformanden
ved arrangementet.
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Det skal overvejes, hvilke håndterminaler vi fremadrettet vil benytte, da de
eksisterende ikke længere er så gode. BS vil tage kontakt til Matteo i WA og finde ud
af, hvilke de benytter, da de skal være kompatible med Ianseo. Vi kan overveje at søge
tilskud til dem via fondsmidler.
Regionerne
Intet at bemærke
Andre emner
Intet at bemærke
Bordet rundt, eventuelt
DM Ungdom Inde 2018 gives til Lyngby.
Der bør afholdes alternative begynder stævner med andre afstande – da det især
udendørs kan være svært for nogle at skyde på de sædvanlige afstande. Et forslag
kunne være, at man kan tilmelde sig en afstand – og dermed skyde på tværs af
aldersklasser. Et sådant stævne vil naturligvis ikke følge WA’s regler – hvorfor man ikke
vil kunne skyde rekorder og mærker her.

Næste bestyrelsesmøde sat til 10. september kl. 10.00 i Aarhus.
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Helle Jakobsen
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