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Spotkursus – Afvikling af stævner med IANSEO 
 

Målgruppe: 

Bueskydning Danmarks spotkursus om afvikling af stævner med IANSEO, retter sig mod alle klubledere som 

ønsker indsigt og værktøjer til at gennemføre stævner med brugen af IANSEO. Kurser giver vejledning i 

programmet fra IANSEO (www.ianseo.net) samt håndterminalerne fra Danage. Klubber/personer som 

allerede har erfaring med stævneafholdelse, Ianseo programmet og/eller håndterminalerne opfordres også 

til at deltage, da erfaringsudveksling vil være en vigtig del.  

 

Indhold og varighed: 

Kurset består af 6 undervisningslektion, bestående af teoretiske oplæg, praktisk erfaring og dialog/sparring 

imellem kursister. For at få mest ud af kurset vil det være en stor fordel at man medbringer sin egen 

bærbare PC. På kurset vil der blandt andet blive undervist i: 

 

• Indbydelser til stævner  

• Opsætning af scoringssystem 

• Planlægning 

• Fordeling af skytter 

• Baner 

• Tidsplanner 

• Håndterminaler 

• Resultater 

 

Udbytte: 

Når kurset er gennemført, vil kursisten have fået vide og konkrete værktøjer til at afvikle stævner i 

foreningsregi på alle niveauer. Hovedvægten på kurset vil være programmet fra IANSEO.  

 

Tid og sted:  

Kurset arrangeres af Bueskydning Danmark i samarbejde med TIK Bueskytter, og afvikles her: 

Lørdag den 5. maj 2018, kl. 10-16 – TIK Bueskydning, Mølleholmsskolen (Mølleholm 20, 2630 Taastrup). 

Søndag den 6. maj 2018, kl. 10-16 – Aarhus Bueskyttelaug, Torsøvej 8, 8240 Risskov. 

 

Kursusafgift: 

Kursusafgiften er kr. 250,- pr. deltager. Der vil på kurset blive serveret formiddagskaffe/te og frokost.  

 

Tilmelding: 

Du skal være medlem i en forening under Bueskydning Danmark, og tilmelder dig dette kursus på mail: 

konsulent@bueskydningdanmark.dk senest søndag den 22. april 2018. HUSK at skrive navn og forening på 

din tilmelding. Kursusafgiften bedes indbetales på Bueskydning Danmarks konto: 5510-0726835640 (HUSK 

at påføre samme navn på indbetaling som på tilmelding). 

 

Underviser på kurset: Karsten Weikop & Henrik Slott.     

 

Sporkurset afvikling af stævner er en del af BD uddannelsesplan, og indgår i uddannelsesstrukturen under 

spotkurser for trænere/ledere.  


