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Referat af hovedpunkterne fra Bueskydning Danmarks formandsmøde (Online)
Onsdag den 27. januar 2021, kl. 19.00
1. Generel orientering
1a. Covid-19 - hvordan forventer vi, at idrætten kommer til åbne:
Morten Holm-Nielsen deltog i et orienteringsmøde om Covid-19 i DIF, mandag den 25. januar 2021. Der var
desværre intet nyt for udsigterne til at åbne for idrætten foreløbigt. DIF appellerer til at vi fortsat holder igen
med afvikling af aktiviteter. Idrætten har stor bevågenhed – også fra Christiansborg, og DIF ønsker ikke
yderligere stramninger eller forlængelse af nuværende restriktioner.
1b. Strategiplaner i samarbejde med DIF 2022-2025:
DIFs bestyrelse behandler i denne uge Bueskydning Danmarks strategiske oplæg i hovedpunkter. Vi forventer,
at der kommer en afgørelse på behandlingen fra DIF medio februar 2021. Økonomien for den strategiske
indsats i de kommende 4 år fastlægges i DIF, og efterfølgende skal handlinger og indsatser nærmere
beskrives.
Bueskydning Danmarks strategiske indsats i Soldaterprojektet er i kommende strategi trukket ud som
selvstændigt spor, hvilket tydeliggør økonomien for indsatserne i sporet.
I DIF er der afsat i alt 108 mill. kr. til de strategiske aftaler, og der er kommet strategiske ansøgninger ind for
140 mill. kr. fra specialforbundene, så der vil ikke være penge til alle ønsker.
2. Information omkring dialogen med DGI Skydning
Problemstilling: DGI har taget Bueskydning ind som aktivitet, og bliver en direkte konkurrent til Bueskydning
Danmark på medlemmer i bueskydning. Bueskydning Danmark forsøger at indgå i et samarbejdet med DGIskydning.
Mulighederne for samarbejde mellem DGI og Bueskydning Danmark har været drøftet ved en række møder,
men der er indtil videre ingen konkrete resultater af møderne. Næste møde holdes den 13. marts 2021. Vi har
inviteret vores kontaktperson fra DIFs bestyrelse Kenneth Plummer for at få friske øjne på processen.
Indtil der forelægger en egentlig aftale om samarbejde appellerer Bueskydning Danmark til sine medlemmer
om at begrænse samarbejdet med DGI og kontakte Bueskydning Danmark, hvis I er i tvivl om håndtering af
henvendelser fra DGI.
3. Nordisk Ungdomsmesterskab 2021
Deltagerlandene har drøftet, om NUM kan gennemføres, eller om der er behov for at afvikle NUM under
andre rammer på grund af covid19. Indstillingen i bestyrelsen er, at NUM afvikles i eget land således, at alle
afvikler samtidig, men altså kun med danske skytter i Danmark. Der bliver ingen finaleskydning, men runder af
72 pile. Omkring NUM vil der blive afviklet en række sideaktiviteter, således at vi får et festligt arrangement
som om muligt strækker sig over hele weekenden. Rammen afhænger af gældende covid‐19 restriktioner på
dette tidspunkt. Nordisk møde 2021 den 20. februar 2021 afvikles som Onlinemøde og Morten og Eva
deltager.

Forslag fra Thy: Kunne man oprettet en junior+ række for at imødekomme dem som missede NUM2020?
Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen, som synes det er en god ide. Vi tager den med til mødet med de
andre nordiske lande.
Afgørelse 20. februar 2021 på Nordisk møde.
4. Orientering vedr. Indendørs DM stævner 2021 og forbundsmøde 2021
Senior inde-DM 2021 i Silkeborg er desværre aflyst. Beslutninger er truffet i samarbejde med Silkeborg IF
Bueskydning.
Vi tilbyder dem, som har fået deres DM aflyst i 2020 at afvikle igen i 2021.
Forbundsmøde:
Afvikles den 10. april 2021 i Nyborg Idrætscenter.
Alternativt er 9. maj 2021 afsat, hvis Covid-19 situationen ikke tillader en afvikling af mødet den 10. april
2021. Mødet afvikles samme sted.
5. Medlemsindberetning til CFR-registreret
Det indstilles til, at man også husker at indberette medlemmerne som feltskytter. Bueskydning Danmark
modtager tilskud for disciplinen, når vi er over 1.000 medlemmer i disciplinen. Sidste år var vi under denne
grænse, og derved risikerer vi at miste tilskuddet hvis vi kontinuerligt ikke kommer over grænsen.
6. Eventuelt
Der er afviklet inspirationsmøde vedr. sommerskydning, for at drøfte nogle ændringer for regler/rammerne
for sommerskydning. Denne sommer gennemføres en prøve på ændringer, således at der kan stilles forslag til
ændring ud fra erfaringerne draget fra sommeren afvikling. Derfor gennemfører vi årets sommerskydning på
dispensation, da det kræver en lovændring
Stine (Lavia Kbh): klubben har 70 -års jubilæum i år. Kunne der være interesse for Bueskydning Danmark i en
fælles indsats for promovering?
– Bueskydning Danmark tager kontakt til klubben for en afklaring.
3D skydning:
K2 banen er ved at rykke til nabogrunden, og åbner i løbet af foråret. Der vil blive indkaldt til en officiel
åbning. Der kan stadig skydes på K2.
Ny 3D bane på Fyn (Frøbjerg) er også i proces omkring åbning (Den er åben, men nye dyr står stadig i stald).
Der bliver meldt ud på hjemmesiden med mere info på bane og åbning.
Lars Christian (Thy Bueskyttelaug) Løsninger til online turnering søges. Dette link blev præsenteret som en
mulig løsning:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.worldarchery.h2h&hl=da&gl=US
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