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DAGSORDEN 

 

1 Udsendte referater  

1.1 Tidligere bestyrelsesmøder  

 Ingen bemærkninger  

1.2 F.U.  

 Ingen bemærkninger  

1.3 Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden  

 Ingen bemærkninger  

2 Orientering (ved formanden)  

2.1 DIF / DOK  

 Orientering om fælles ansøgning til DIFs Initiativpulje og videre forløb: 
Ansøgningsfristen er rykket til 1. maj 2022. Der er gennemført en interviewrunde 
med 6 bueklubber, gennemført at en ekstern konsulent. De 6 klubber er udpeget 
ud fra forskellighed. Svarene i interviews bruges i processen frem imod at 
beskrive indsatserne som ansøgningen skal indeholde.  
Vi er således klar til at udarbejde et udkaste til en fælles-ansøgningen som bliver 
verificeret i arbejdsgruppen inden den endeligt indsendes til behandling i DIF. 

 

 Morten har deltaget i et politisk møde i DIF vedr. krisen i Ukraine. DIF indstiller til 
at Danske specialforbund indsender opfordring til eget internationale forbund 
om sanktioner imod Russisk og Hviderussisk idrætsdeltagelse. IOC har meldt en 
linje ud for international idræt som følges.  
 
Morten har afviklet møde med Sport Event Danmark vedrørende afvikling af et 
evt. World Cup stævne i Danmark. Økonomien i sådan et event er så usikkert, at 
det ikke er noget Bueskydning Danmark kommer til at byde ind på.  
Der arbejdes fortsat videre imod VM2027, og evt. et EM som kunne være 
interessant (begge skiveskydning).         

 

2.2 TD  

 Ingen bemærkninger  

   

2.3 World Archery  

 Ingen bemærkninger  

   



2.4 World Archery Europe og World Archery Nordic  

 NUM 2022 afvikles i Finland midt i juli. Sverige har meldt ud, at de forventer få 
deltagere fra deres side.  

 

 Der afvikles snarest et Nordisk onlinemøde, hvor NUM2022 snakkes på plads 
(Finland skal indkalde).  

 

2.5 Andet  

 Ingen bemærkninger  

   

3 Strategi arbejde  

 Er fastlagt, og arbejdet starter op og følges ud fra projektplan.  

   

4 Magasinet/Kommunikation strategi  

 Der er afviklet redaktionsmøde, og der efterlyses stof til et kommende magasin.   

5 Kassereren  

 Årsregnskab 2021 udarbejdes i et samarbejde med Idrættens kompetencecenter. 
Revision af regnskabet gennemføres af EY (aftale igennem DIF). Væsentlige 
nedslag: 
Årets resultat +442.008,- hvilket er over forventet. Årsagen findes i den stadige 
udfordring Covid-19 har været i 2021, hvilket har medført at flere aktiviteter ikke 
er gennemført. 
Ingen kritiske bemærkninger fra revisionen i protokollatet. 

 

 Regnskab 2022: Opgaverne omkring bogføring og betalinger er lagt i IKC. 
Rammer og drift skal arbejdes helt på plads, da fokus har ligget på at få afsluttet 
regnskab 2021.   

 

   

6 Opfølgning på udvalgsarbejde  

6.1 Eliteudvalget  

 Der er offentliggjort udtagelsessystem til international skydning for skive skytter 
(ungdom & senior) og 3D er lige på trapperne. Første udtagelsesskydning er 
allerede afviklet.  

 

 Flot sportsligt resultat ved Inde-EM 2022. Det er ikke lykkedes at komme igennem 
til pressen med resultaterne. Flere ting taler imod at pressen tager en historie som 
denne.  

 

 Bueskydning Danmark deltager med 2 compound skytter ved World Games 2022. 
Der er ingen Dansk organisation bag eventet.   
Bueskydning Danmark er tildelt 2 kvotepladser. Den sportslige ledelse tildeler 
pladserne. Der findes økonomi til at sende en træner med 

 

   

6.2 Breddeudvalget  

 Skole OL har tilmeldt 12 bueklubber. Der er desværre ingen klubber fra Øst 
Danmark.   

 

 ATK 2.0 er lavet i hard-copy. Bogen bliver lagt til salg i webshoppen  

 Kursuskalender er planlagt og udgivet   

 Der er inviteret ind til Bueskydning Danmark Camps, med afvikling øst/vest.  

 Buernes Dag er arrangeret til 4. september 2022.   



 Der bliver kigget på mulige udvikling/opdateringer for medlemssystemet. Bla. 
stævnetilmelding ønskes indlagt i systemet. Arbejdet er fortløbende  

 

6.3 Lovudvalget  

 WA har vedtaget en ændring i kategorinavnet, således at Junior og Kadet nu 
hedder U21 & U18. Bueskydning Danmark skal have kigget lovene igennem for at 
indføre ændringen for alle andre rækker (Senior og Master undtaget). 
WA reglerne om udstyrskontrol og ”2 buer pr. skytte”, samt reglen for ekstra tid 
til opfølgende skydning ved udstyrsfejl gælder ved World Ranking events. De 
følges ikke hos Bueskydning Danmark i indeværende sæson.     

 

 

6.4 Dommerudvalget  

 Ingen bemærkninger  

6.5 Andet  

 NUM 2024 ansøgning fra Arcus er modtaget. Vi har ikke sendt afviklingen af 
NUM i udbud. Derfor afventer vi hvilke ansøgninger som kommer ind efter 
udbudsrunde, som sendes ud med svarfrist til 1. juli 2022. Ansøgningen fra Arcus 
besvares ud fra ovenstående.  

 

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedrørende medlemskab. Morten 
rejser emnet i årsberetningen ved forbundsmødet 2022.    

 

 Ideoplæg fra Thy Bueskyttelaug, vedr. LGBT+: Bestyrelsen foreslår at der 
nedsættes en arbejdsgruppe efter forbundsmødet 2022 som skal kigge på emnet 
i bueskydning.  

 

 Referat fra møde med styregrupperne for forbundets 3D baner (5. marts), 
Hovedpunkter: 
Samarbejde omkring stævneafvikling blev etableret.  
Standen af dyrene på Frøbjerg er dårlig. Der afvikles kursus i reparation af dyr. 
Indførelse af gebyr for brug af banen pr. gang. Indført, således at trykket på 
banen kan registreres.  
3D landsholdet aktiviteter tænkes ind på banerne.  
Dialogmøder for arbejdsgrupperne ønskes gentaget minimum 1 gang årligt.   

 

 Klippekort til 3D baner: Der er ikke sket yderligere på initiativet. Næste skridt skal 
være en registrering af klubbernes godkendte baner.  

 

 Regionale mesterskaber: Ændringsforslag til forbundsmødet 2023: Regionale 
mesterskaber afvikles fremadrettet som Øst/Vest.   
Region Vest (Jylland/Fyn) oppebærer 39 klubber (52% af skytterne) 
region Øst (Sjælland og øer) oppebærer 27 klubber (47% af skytterne) 
Øvrige (virtuelle) oppebærer 3 klubber (1% af skytterne) 

 

 Administrationen er pt. meget tung omkring skydemærker. Der arbejdes på en 
løsning hvor klubberne selv fremover skal rekvirere mærkerne på Jysk Emblems 
webshop.  

MH 

 Jan har via dialog med DIF-public affairs udarbejdet en skrivelse til 
justitsministeriet, hvor vi redegør for bueskydning som sport uden om 
våbenlovgivning. Hvis bue og pil skal under en lov, anbefaler vi at det lægges 
under knivloven.  

 

7 Forbundsmødet  2022  



 Afvikles på Nyborg Idrætscenter den 2. april 2022.  
Hvem skal have ungdoms-pokalen?: Drøftelse foretaget og en samlet bestyrelse 
vedtog en indstilling 
Hvem skal have jubilæumspokalen?: Drøftelse foretaget og en samlet bestyrelse 
vedtog en indstilling 
Uddeling af evt. nåle?: Drøftelse foretaget og en samlet bestyrelse vedtog en 
indstilling.  

 

8 Andre emner  

 Inde DM for senior og ungdom afvikles i marts. Bestyrelsen er repræsenteret ved 
begge stævner.  
 

 

9 Bordet rundt, eventuelt  

 Næste møde: 8. maj 2022, Idrættens Hus i Brøndby  

 


