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Hovedpunktsreferat af  

Bueskydning Danmarks Formandsmøde 2. februar 2022, kl. 19.00 
Online via Teams 

 

Dagsorden  

Velkommen v/formanden 

 

Generel orientering v/formanden 

Der har været et par sager omkring sikkerhed ifm. med brug af bue og pil i pressen. Morten Holm har drøftet 

sagerne med DIF, som følger dem politisk via deres Public affairs afdeling. Jan Jager har afviklet møder med 

Danmarks Jægerforbund og Danske Buejægere, således at vi er enige om linjerne og udmeldingerne i sagerne.  

Der bliver nedsat et arbejdsudvalg under justitsministeriet som skal kigge på evt. lovforslag. DIF arbejder på at 

blive del af det arbejdsudvalg. 

Morten har desuden rettet direkte henvendelse til Karina Lorentzen, (SF), som udtalte sig pressemæssigt i sagen.     

 

Samarbejde med DIF 

Vi har fået ny kontaktperson i DIF bestyrelse. DIF økonomiansvarlig Christian Pedersen er nu Bueskydning 

Danmarks kontaktperson. I DIF administration omlægger man arbejdsområder og strukturer. Det betyder at vi 

bliver tildelt en ny DIF konsulent.  

Der tales meget om digitalisering i DIF, og vi venter spændt på beskrivelsen af konkrete tiltag.  

 

Forholdet til DGI 

Vi er løbende i dialog med DIFs formand Hans Natop, som er i tæt dialog med DGI´s politiske ledelse. Der er intet 

nyt at rapportere.  

 

Bredde 

Vi har en del kurser og aktiviteter i udbud, som mangler tilslutning. Vi er klar over at Covid-19 stadig spiller en 

rolle, men vi opfordrer stærkt til at man bakker op og gør opmærksom på tilbuddene lokalt i klubberne, sådan at 

tingene kan gennemføres med god deltagelse. 

Man kan som forening også byde ind på afvikling af trænerkurser og bue-camps. Er man interesseret, kan Astrid 

Carstensen kontaktes på mail ac@bueskydningdanmark.dk 

Ungdomskonferencen afvikles den 19-20. marts, og det er ved at være tid til, at klubberne formidler konferencen 

til ungdomsmedlemmerne, som kan få en masse indflydelse og også en masse netværk på konferencen.  

Elite 

Der er skabt økonomisk grundlag for at fortsætte samarbejdet med landstræner Niels Dall.  



Side 2 

 

Der har umiddelbart inden dette møde været dialogmøde med landsholdets skytter, hvor bla. udtagelsessystem 

for international skydning blev præsenteret. Vi ønsker med kravene at matche skytternes niveau imod den 

specifikke internationale konkurrence.   

Der er vedtaget kortsigtet målsætning for kommende år, samt et langsigtet mål. Ambitionen er, at vi – om muligt 

– indtræder i et nye samarbejde med Team Danmark inden for de kommende tre år.  

 

Sekretariatets bemanding og drift 

Bueskydning Danmarks administration består pt. af tre fuldtidsansatte; Kenn Romme, Astrid Carstensen og Niels 

Dall. Bogføringsfunktionen  flyttes til  Idrættens kompetencecenter.  

Den teknik, der ligger bag forbundets hjemmeside er efterhånden ved at være forældet. Der, af den grund, været 

nedbrud på det, men vi arbejder med at få det meste på plads så hurtigt som muligt.  

 

Orientering om forbundets økonomi 2022  

Bueskydning Danmarks økonomi ser helt anderledes ud efter bortfaldet af Team Danmark-støtten. Det har været 

nødvendigt at gennemføre markante besparelser, og I kommer til at opleve serviceforringelser og længere 

svartider i de kommende år, da der ikke længere er de samme ressourcer. Bestyrelsen har prioriteret de midler 

der er, og Eva Kartholm gennemgik hovedposter og prioriteringer for budgetforslag 2022  

Har man løbende spørgsmål til Bueskydning Danmarks budget eller økonomi generelt, kan man kontakte Eva eller 

Morten som gerne står til rådighed.   

 

Forbundsmødet 2022 

2. april 2022 i Nyborg Idrætscenter  

Samlet materiale bliver udsendt senest 3 uger inden mødet.  

 

Eventuelt 

Morten Holm har sendt et brev til formandskabet i Team Danmark for at afrunde de mange års samarbejde. Der 

er kvitteret for brevet og vi betragter nu sagen som afsluttet.  

 

Vi mangler vært/værter for senior DM til august 2022. Holstebro Bueskytteforening har efter mødet meldt sig 

interesseret i af afholde senior DM 2022, og har fået tildelt mesterskabsstævnet.  

 

Sørg for at have et opdateret Coronapas før din deltagelse i Frederiksborg Pokalen, sådan som der står i info-

skrivelsen fra Hillerød. .     

 

 

Deltagerliste for mødet: 

Kenn Romme, referent 

Henny Jeremiassen 

Lars Christian Adrados 

Flemming Lykke Vestergaard 

Astrid Fredslund Carstensen 

Eva Kartholm 
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Hans Lassen 

Strandby, Bjarne (Denmark) (Gæst) 

Morten Holm-Nielsen (Bueskydning Danmark)  

Jan Jager (Gæst) 

Mads Gori (gæst) (Gæst) 

Tomas Vordingborg bueskyttelaug  (Gæst) 

Claus Pedersen (Gæst) 

Midtfyns bueklub - Thor (gæst) (Gæst) 

Jesper Modvig (Guest) (Gæst) 

Dennis (Gæst) 

martin. Ulbølle bueklub (Gæst) 

Allan Løwe Johansen 

Ninna, Arcus (Gæst) 

Peter Heller Lützen 

kathe - viborg buelaug (Gæst) 

Maria Selch Olesen 

Randi (Gæst) 

Leif  Christiansen (Gæst) 

Bundsgaard Peter (Bravida) 

Christian Christiansen (Gæst) 

Berit (Gæst) 

Leif Christiansen (Gæst) 

HBL (Gæst) 

Andersen, Kjeld 
 


