
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Referat – Bueskydning Danmark Online Formandsmøde 
Dato: 17. maj 2020, kl. 10.00 
41 deltagere 
 

Orientering vedr. forbundsmøde 2020 
Formanden indledte ved at oplyse, at der er indkaldt til DIF årsmøde 20. juni 2020, hvilket bliver et onlinemøde. 
Bueskydning Danmark indstiller til at vi afvikler årets forbundsmøde som et onlinemøde 13. juni 2020, kl. 10.00. 
Årsagen er, at vi Bueskydning Danmark vurderer, at forsamlingsforbuddet vil hindre et normalt forbundsmøde i 
lang tid frem. Der er brug for at få truffet nogle beslutninger blandt andet vedrørende barbue afstande men også 
vedrørende forbundets budget for indeværende år.  
 
Der er indhentet tilbud fra et firma, som laver online møder med mulighed for afstemning. Pris: kr. 10.000,- 
En anden løsning vil være at afvikle et onlinemøde med tilhørende brevafstemning. Det vil tage omkring 3 uger at 
få et resultat af brevstemmerne og prisen vil være ca. kr. 1.000,- 
 
Morten Fullerton (Lyngby) var af bestyrelsen opstillet til plads i bestyrelsen, men Morten har trukket sit 
kandidatur. Bestyrelsen indstiller ny kandidat, Tomas Jensen (Vordingborg). Tomas har accepteret, men skal 
selvfølgelig formelt stemmes ind på forbundsmødet. Det er muligt at opstille andre kandidater til mødet.  
 
Anette Berring: Organisationen IDA: Afstemning via mail, med en tilhørende administrator. 
 
Jesper Modvig: Strawpoll – hjemmeside som kan rumme afstemning af forhåndsbestemte muligheder. Den kan IP 
beskyttes, og kan derfor anonymiseres. Jesper sender en beskrivelse af systemet til BD.  
 
Morten Holm: Mail løsningen tilgodeser ikke hemmelig afstemning. Strawpoll kan ikke håndtere differentieret 
stemmetal.  
 
Anette Berrig: Det kan være uvildige administratorer som kan tælle stemmerne sammen.  
 
Torben Olsen: I forbindelse med mail afstemning kan 2 formænd i kredse samle stemmerne sammen for 
regionen, og gå videre med de stemmer til forbundsmødet.   
 
Morten Holm: Jeg fornemmer stor tiltro til on-linemetoden for afvikling af et forbundsmøde. Vi samler op på 
mulighederne og finder den umiddelbart bedste løsning.  
 
Torben Madsen: Mail til samtlige klubber på tilsagn på metodevalg på afstemning. 
 
Eva Kartholm: Afrunding. Det er godkendt at BD kører videre med forberedelserne til online forbundsmøde 13. 
juni 2020, og udsender info til accept i klubberne, når afstemningsform/metodevalg er fastlagt. 
 

Generel orientering, herunder nyeste covid-19 info 
Siden nedlukning af aktiviteterne omkring bueskydning i marts måned og den efterfølgende delvise genåbning i 
fase to, har forbundet løbende udsendt retningslinjer for afvikling af bueskydning. Retningslinjer/anbefalinger er 
givet på baggrund af anbefalinger fra DIF, som har gjort et stort stykke arbejde for at få igangsat idrætten igen.  
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Flere bueforeninger har fået godkendt løsningsmodeller fra det lokale politi.   
Der kommer nye retningslinjer fra BD, som bliver udsendt til klubberne primo uge 21. En del kurser og øvrige 
aktiviteter har været aflyst, men de begynder så småt at komme i udbud igen. Morten Holm Nielsen opfordrede 
deltagerne til at overveje en eller flere kandidater til dommergerningen, da vi er ved at være alt for langt nede på 
antallet af dommere.  
Den internationale kalender er lukket ned indtil videre indtil 31. august 2020. Nogle stævner er aflyst, nogle bliver 
udskudt. Det er endnu ikke 100% defineret. EM i skiveskydning bliver fastholdt til gennemførelse grundet 
kvalifikation til OL. Dermed vil der i 2021 både blive afviklet EM, OL og VM. 
 

Orientering vedr. alle DM stævner 2020 
Morten Holm har talt med alle klubber som skulle afvikle DM i løbet af 2020. Vi har spurgt i DIF omkring 
udsigterne for forsamlingsforbuddet, men DIF har ingen indikation omkring udviklingen på området.  
 
Det er vendt om DM kan opsplittes i mindre grupper, f.eks. i buetyper. Det er prøvet tidligere, og det var der ikke 
opbakning til. Med retningslinjer for Covid-19, ville et stævne skulle indrettes i zoner som ikke må forlades. Det er 
ikke uforligneligt med et DM stævne. En afvikling af et DM har også økonomiske forpligtelser, som kan være 
tunge at bære, hvis et DM stævne skal aflyses kort inden en afviklingsdato.    
DM Senior på Lolland bliver derfor aflyst i 2020, og bliver afviklet på Lolland i 2021.  
DM Ungdom i Aalborg bliver derfor aflyst i 2020, og bliver afviklet i Aalborg i 2021. 
DM i 3D i Søro bliver derfor aflyst i 2020, og bliver afviklet i Aabenraa i 2021. 
DM Masters i Nykøbing Falster afventer stadig en afgørelse for afvikling i 2020. Stævnets størrelse og øvrige 
forhold kan gøre, at det kan give mening at gennemføre.  
 
Henrik, Sorø: Afklaring på afvikling? 
Morten Holm: Stævnet skal aflyses. Den investering der skal til at afvikle, vil være tung at bære hvis vi 
efterfølgende er tvunget til at aflyse.  
Berit, Lolland: Vi er meget enige med Morten. 
Anette Berrig, TIK: Skytterne er ret frustreret over ikke at have noget at træne op imod, eller noget 
konkurrenceskydning.  
Morten Holm: Vi afventer på flere retningslinjer for Covid-19 omkring afvikling af regionsmesterskaber. DM ugen 
2021 er ligeledes rykket til afvikling i 2022, og vi ligger i tanker om at bruge regionale mesterskaber som afsæt til 
DM ugen for holdskydning, for vi har virkelig stor forståelse for skytternes situation 
Efter forbundsmødet 13. juni 2020 træder bestyrelsen sammen og kigger på de muligheder der er ud fra de 
nyeste retningslinjer fra sundhedsmyndighederne (næste fase, 8. juni 2020).  
Joan Petersen: Vi bør helt undvære, i stedet for at dele op. 
Dennis Bager: Vi havde en god oplevelse ved deltagelse i det opdelte DM. Muligheden bør holdes åben. 
Maria Olesen: Omstændighederne bør gøre at vi kigger på mulighederne for afvikling, måske afviklet pr. lokation 
fremfor pr. buetype.  
Eva Kartholm: Punktet er hermed lukket og bestyrelsen vender det på bestyrelsens møde den 13. juni efter 
forbundsmødet. 
 

Eventuelt  
Ingen bemærkninger 
Morten: Mange tak for jeres deltagelse! 
 
 
 


