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Forbundsmøde 2 april 2022 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent og mødesekretær 
 
2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 
 
3. Optagelse af nye foreninger 
 
4. Aflæggelse af beretninger (aflægges samlet) 
 4.1 Bestyrelsens beretning v/ formanden 
 4.2 Lovudvalgets beretning 
 4.3 Dommerudvalgets beretning 
 4.4 Eventuelle andre udvalgsberetninger 

  
5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 

5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 
5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års  

budget til godkendelse 
   
6. Behandling af indkomne forslag 
 
7. Valg til forbundets bestyrelse: 

• Forbundets næstformand 

• Medlem med ansvar for den sportslige eliteledelse 

• 1 bestyrelsesmedlem (uden portefølje) 

• 1. Suppleant  

• 2. Suppleant  
  
8. Valg af nedsatte udvalg: 

• 2 medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges 

• 2 medlemmer af Dommerudvalget – vælges på dommermøde 

• 1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 år) 

• 1 suppleant til amatør- og ordensudvalget (2 år) 
   
9. Valg af interne revisorer 

 Intern revisor 1 og 2 revisorsuppleanter 
 

10. Fastsættelse af: 
 Næste Forbundsmøde 
 
11. Eventuelt 

  



 
 
 
 

STEMMETAL 2022 
 

Foreninger 

Ungdom 
2022 

Voksne 
2022 

I alt 
2022 

Stemmer 
2022 

3D Bueskydning Virtuel 0 12 12 1 

ARCUS 19 29 48 4 

Broager Ungdoms & I.F. Bueskytteafd 4 8 12 1 

Broby Bueskytteklub 17 44 61 5 

Bueklubben for BJ og 3D skytter - Sjælland 0 14 14 1 

Bueklubben for Buejægere og 3D skytter - Jylland 0 13 13 1 

Bueskydning Lavia København 9 34 43 3 

Christiansfeld IF Bueskytter 3 6 9 1 

Efterskolen Flyvesandet 1 11 12 1 

Esbjerg Archery 26 37 63 5 

Favrskov Bueskytter 0 12 12 1 

Fredericia Bueskytteklub 1 16 17 2 

Frederiksberg Bueskydning TBD 0 10 10 1 

Frederiksværk Bueskytteforening 7 18 25 2 

Galten Skovby Bueskydning 7 15 22 2 

Gladsaxe Bueskytte Klub 9 36 45 3 

Glostrup Bueskyttelaug 12 26 38 3 

Gribskov Bueskytteklub 3 7 10 1 

Gøngen Bueskytteklub 0 8 8 1 

Haderslev Bueskyttelaug 29 22 51 4 

Herning Bueskyttelaug 2 11 13 1 

Hillerød Bueskyttelaug 37 74 111 5 

Hinnumhut Bueskytteklub 6 16 22 2 

Holstebro Bueskytteforening 11 28 39 3 

Hvidovre Langbue Laug - Ull's Sønner 2 12 14 1 

IF1864 Frederikssund Bueskydning 8 12 20 2 

Kalundborg Bueskytteforening 15 35 50 4 

Københavns Bueskyttelaug 40 106 146 5 

Køge Bueskyttelaug 13 50 63 5 

Lammefjordens Bueskytter 0 11 11 1 

Lavia København Bueskydning 9 34 43 3 

Lavia Odense 18 32 50 4 

Lejre Langbue Laug 0 26 26 2 

Lollands Bueskytteklub af 2010 (LBK) 4 11 15 1 

Lyngby Bueskyttelaug 27 76 103 5 

Magleby Fri- og Efterskole 1 3 4 1 

Middelfart Bueskyttelaug 10 19 29 2 

Midtfyns Bueklub 6 12 18 2 

Nivå G.F's Bueskytteafdeling 2 25 27 2 

Nordkystens Bueskyttelaug 1 16 17 2 

Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere 0 20 20 2 

Nsu Bueskytteafdeling 0 6 6 1 

Nykøbing F Bueskyttelaug 18 28 46 4 

Næstved Bueskyttelaug 1 7 8 1 

Odense Bueskytte Klub 15 13 28 2 

Palnatoke - Kolding bueskytteklub 0 5 5 1 

Pamhule 3D Buejægere 1 12 13 1 

Randers Bueskyttelaug 10 56 66 5 

Ribe Bueskyttelaug 3 18 21 2 



Roskilde Bueskytteklub af 1972 24 52 76 5 

Rønne Bueskytte Laug 8 25 33 3 

Silkeborg IF's Bueskydning 17 22 39 3 

Slagelse Bueskyttelaug 1 5 6 1 

Sorø Bueskyttelaug 11 51 62 5 

Stensballe I K Bueskytteafd 6 19 25 2 

Sønderborg Bueskyttelaug 7 21 28 2 

Thy Bueskyttelaug 16 24 40 3 

Traditionel Buejagt og 3D 0 14 14 1 

Trelde Næs Bueskytteafd. 8 40 48 4 

Taastrup Idrætsklub Bueskytteafd. 30 60 90 5 

Ulbølle Sg&If, Bueskytteafdeling 5 18 23 2 

Varde Bueskyttelaug 14 29 43 3 

Vejen Bueskytteforening 4 10 14 1 

Vejle Bueskyttelaug 6 25 31 3 

Veteranernes Bueskyttelaug 0 4 4 1 

Viborg Bueskyttelaug 2 21 23 2 

Vordingborg Bueskyttelaug 9 24 33 3 

West Vendsyssel Buelaug 0 7 7 1 

Aabenraa Bueskyttelaug 12 21 33 3 

Aalborg Bueskyttelaug 25 46 71 5 

Aarhus Bueskyttelaug 50 120 170 5 

Nedlagte klubber         

I alt Danmark 2022 652 1756 2408 178 
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Formandens beretning 
 

”Det er sjovt at skyde med bue” 
 

Året 2021 blev et godt år for dansk bueskydning. 
 
Nogle vil måske undre sig lidt over den melding, men jeg syntes, det blev et godt år, når man tager de 
udfordringer, vi havde i 2021, med i betragtningen.  
 
Corona har ikke sluppet os endnu og vi måtte i løbet af året, indrette vores foreningsaktiviteter i forhold til 
de restriktioner der kom. Det har været nogle udfordringer, der blevet løst, og vi kan se nu, at 
aktivitetsniveauet, er ved at være det samme som før den første nedlukning i 2020. 
 
En stor til alle de skytter, der med corona som medrejsende følgesvend, har været til internationale stævner. 
Trods mange restriktioner både under rejserne og under konkurrencerne har I holdt humøret oppe og også 
evnet at holde fokus og få mange flotte resultater med hjem i årets løb. Det har været en fornøjelse at følge 
med herhjemmefra. 
 
INTERNATIONALE STÆVNER 
Landsholdsskytterne har ydet flotte præstationer på den internationale scene i år, og det kan I læse mere om 
i den eliteansvarliges beretning. Der er dog en enkelt skytte, som kalder på en hilsen her i formandens afsnit.  
 
Maja Jager kunne med et års forsinkelse deltage i OL i Tokyo, hvor hun skød sig til en flot 17. plads.Maja har 
efterfølgende indstillet sin buekarriere, desværre. Det har været en stor fornøjelse at følge Maja igennem 
alle årene, og den store dedikation Maja har udvist for sin sport, har altid været imponerende. 
 
Til alle de internationale mesterskabsstævner og World Cup’s, sørgede vores skytter for, at der kom medaljer 
med hjem. 
Det er meget imponerende gået. 
 
STRATEGIPLANER 2022-2025 
Vi har fået godkendt vores nye strategiplaner, der løber fra 2022-2025, af DIFs bestyrelse. 
De fire spor har som overskrift: 
 

• Rekruttering 

• Fastholdelse 

• DIF Soldaterprojekt 

• Elite 

Interesserede kan læse mere om strategiplanerne på vores hjemmeside. 
 
TEAM DANMARK 
I september 2021 meddelte Team Danmarks desværre, at de ikke ville fortsætte samarbejdet med 
Bueskydning Danmark. En beslutning vi bliver nødt til at tage til efterretning. Både medarbejdere og 
bestyrelse har deltaget i flere møde med Team Danmark, for at forklare, at vi ikke er enige i de 
forudsætninger som Team Danmark lagde til grund for deres beslutning. Vi synes ikke, at de har forholdt sig 
fuldstændigt til fakta, og den holdning har vi gjort opmærksom på både i skrift og i tale.  



Det har ikke ændret Team Danmarks beslutning, og det havde vi heller ikke ventet, at det ville. Men det 
ændrede økonomiske fundament har betydet, at vi har måtte kigge vores talent- og elitebudgetter igennem 
men en tættekam. I dette arbejde prioriterede vi fortsat at have en landstræner ansat, for at fortsætte det 
gode arbejde der foregår. 
Vi håber at Team Danmark vil genoverveje sin beslutning, efter OL i 2024, og det håb afspejles også i de 
beslutninger, som vi har taget på strategisk niveau. 
 
MEDLEMSTALLET FALDER LIDT 
Bueskydning Danmarks medlemstal er faldet lidt i 2021. 
Samlet set er tallet faldet med 28 medlemmer. Med de udfordringer der har i 2021, kunne det have set 
meget være ud. 
Tallet afspejler det store arbejde der lavet ude i klubberne for at fastholde og få nye ind i sporten. 
 
 

 
 
 
ØKONOMI  
Vi har i de senere år flere gange talt om, at vi nærmede om en situation, hvor vi måtte begrænse vores 
omkostninger, og i starten af 2021 godkendte forbundsmødet også et ganske stramt budget.  
Igen har vi fået en uønsket hjælp af Covid 19, som har gjort det umuligt at gennemføre alle de planlagte 
aktiviteter. Selvom det selvfølgelig ikke er sådan, vi helst vil have det, så har det været godt for 
egenkapitalen, som nu har fået et pænt løft. Vi skal stadig føre en ansvarlig økonomisk politik, og det 
afspejles også i det budget, som vi foreslår for 2022, men vi kan trække vejret lidt friere.  
 
DIALOGEN ER VIGTIG 
Forbundsmødet i 2021 blev vi nødt til at afholde online, og tak for den gode opbakning og debat der var på 
mødet, selvom det foregik bag skærmene. 
Det lykkedes at afholde formandsmødet med fysisk fremmøde i oktober. Det var rart at være sammen igen. 
 
Onlinemøderne har lært os, at vi kan komme længere ud mere hyppigt, og vi har haft glæde af on-line 
informationsmøder. Dem fortsætter med, da det er vores opfattelse, at der er blevet taget godt imod disse 
møder, hvor vi trods alt sparer transporttiden, og får hørt hvad der rører sig både i klubberne og i forbundet.  
 
 
TAK FOR INDSATSEN 
Der skal lyde en tak til vores medarbejdere, der i lighed med så mange andre har kæmpet en brav kamp fra 
hjemmekontoret, da Idrættens Hus, hvor vi har vores kontor, også har været lukket i perioder. 
Medarbejderne servicerer vores klubber, er den daglige kontakt, arbejder med klubudvikling og vores talent- 
og elitearbejde og en hel masse andet. 
 
Tak til vores to styregrupper på forbundets 3D baner. I gør et kæmpe stykke arbejde med at vedligeholde 
banerne, men også fortsat at udbygge dem, så de bliver endnu mere spændende at skyde på. 
 



Tak til DIF for et godt samarbejde i 2021.  
Tak til Mikkel Øhrgaard fra DIF, for godt samarbejde og hjælp undervejs til at få udarbejdet gode 
strategiplaner for den næste periode. 
 
Efter årsmødet i DIF 2021, fik Bueskydning Danmark ny kontaktperson til DIFs bestyrelse nemlig Christian 
Pedersen. Vi ser frem til et godt samarbejde med Christian. 
 
Det betyder at skal sige ”farvel” til Kenneth Plummer. Tak for den gode dialog og opbakning, du gav os. 
 
Tak til bestyrelsen for nogle rigtig gode diskussioner til vores bestyrelsesmøder og for jeres store arbejde for 
bueskydningen i Danmark. 
 
Jeg vil slutte den skriftlige beretning og samtidig henvise til de øvrige skriftlige beretninger. 
 
Med håbet om at se mange af jer til forbundsmødet den 2. april i Nyborg. 
 
 
Morten Holm Nielsen  
Formand Bueskydning Danmark  
 

  



 
 
 
 

 
 
 

Eliteansvarliges beretning 
 
 

I foråret 2021 aftog corona restriktionerne, så både træning og konkurrencer kom godt i gang igen. Det blev 
til en flot sæson især for compoundskytterne: 
 

• Tanja Gellenthien vandt guld ved EM og WC2 og sølv ved WC1.  

• Mixholdet (Tanja og Stephan Hansen) vandt henholdsvis guld og sølv ved WC1 og WC2.  

• Herre holdet med Stephan, Martin Damsbo og Mathias Fullerton vandt guld ved WC3.  

• Mathias, som havde en virkelig god sæson vandt sølv ved EM.  

• Både Tanja og Mathias kvalificerede sig til WC-finalen og blev henholdsvis nr. 3 og 4. 
 
Også recurveskytterne var med på skamlerne: 

• Dameholdet (Randi Degn, Kirstine Andersen og Maja Jager) vandt bronze ved EM  

• Ludvig Njor Henriksen vandt sølv i kadetklassen ved ungdoms-VM. 

• Damerne klarede sig også godt til Veronica cuppen: Randi og holdet vandt guld og Kirstine vandt 
bronze. 

 
2021 blev også OL-år, hvor Maja Jager deltog og opnåede en delt 17. plads. Derefter sagde hun farvel til sin 
lange landsholdskarriere. 
 
Vi synes, det var et rigtig godt år med mange gode præstationer og gode skytter at bygge videre på, så 
mange tak til skytterne for jeres store indsats!  
 
Team Danmark var desværre ikke enige med os i den betragtning og opsagde samarbejdet i efteråret.  
 
Efter svære budgetovervejelser lykkedes det os at finde penge til fortsat at have en landstræner, og målet er 
fortsat at udvikle skytter med henblik på topresultater og OL-deltagelse. Det er også lykkedes at finde penge 
til at fortsætte Landsholdscentret i Brøndby. Vi har ikke længere bruttolandshold, men landsholdene består 
af de skytter, som løbende kvalificerer sig til det rejsende landshold.  
 
På World Archerys rangliste er vi fortsat fint repræsenteret i top 50. På compoundsiden ligger både Tanja 
Gellenthien og Mathias Fullerton på en fantastisk flot 2. plads, Stephan Hansen nr.16 og Martin Damsbo nr. 
22. På recurvesiden ligger Randi nr. 45. Det er en forbedring. 
 
3 D projektet fortsætter også med træner og vi har to velfungerende 3 D baner: Frederikskilde og Frøbjerg, 
hvortil man kan bestille adgangskort via sin klub. Årets højdepunkt var guld ved EM, som Rikke Holten og 
Frank Christiansen leverede i mixhold for instinktiv. 
 
Talentcentret i Århus er lukket efter fælles aftale og der arbejdes på et nyt talentcenter, når økonomien 
tillader det og behovet er der. Øvrige centre fungerer godt og der vil på forsøgsbasis blive åbnet for lidt ældre 
skytter, hvor der er overskydende kapacitet.  
 
Jeg vil gerne sige tak til alle skytter, forældre, frivillige ledere og trænere, som bruger deres tid og kræfter på 
bueskydning. Jeg ved, at I yder en kæmpeindsats. Tak til de ansatte, som lægger stor entusiasme i deres 
arbejde. 
 
Henny Jeremiassen 
Eliteansvarlig  



 
 
 
 
 
 
 

Breddeansvarliges beretning 
 
2021 blev igen et udfordrende år pga. Covid-19 med alle de begrænsninger det gav! 
 
Det har ikke været muligt at opfylde vores delmål og handleplaner i henhold til vore strategispor da klubber 
har været lukket ned og vi ikke har måttet forsamles ret mange i første halvdel af året. 
 
2021 er sidste år med at gennemføre de 4 strategispor der blev aftalt med DIF i 2017 for årene 2018 - 2021. 
Tilskuddet fra DIF er bundet til strategisporene. Bueskydning Danmark bruger næsten 100 % af egne midler 
på drift og har ikke afsat ekstra penge til strategier. Strategisporene skal dermed også indeholde drift. 
 
Der bliver løbende afholdt statusmøder med DIF-konsulenten for at se hvordan Bueskydning Danmark 
opfylder strategien.  
 
For bredden er de relevante strategispor: 
 
Spor 1: 
Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle nye produkter 
med fastholdelse og rekruttering for øje.  
Vi prøvede at nå så meget vi kunne nå i 2021, men den første del af året var alt stadig lukket.  
 
Spor 1 omfatter blandt andet følgende områder: 
▪ Forbundets træneruddannelser. 

Der er 3 instruktører på kandidat og grundtræner kurser. 
Derudover er der 4 instruktører mere på 1-2 træner. 
ATK-bogen er færdig i version 2.0 både som e-bog og fysisk bog  

▪ 1-2 træner 
▪ Der er afholdt 3 stk. med i alt 24 deltagere 

• Grundtræner 
▪ Der er afholdt 2 stk. med i alt 22 deltagere  

• Kandidattræner   
▪ Der er afholdt 1 stk. med i alt 7 deltagere  
▪ Der er afholdt 1 stk. med i alt 9 deltagere  
▪ Der er afholdt 1 stk. med i alt 6 deltagere 

• Certificeret ungdoms bue-klub 
▪ Glostrup Bueskyttelaug er blevet certificeret i år og flere er på vej. 

▪ Samlinger   
▪ Der har ikke været afholdt nogen former for bredde samlinger i 2021 pga. Covid-19.   

 
Spor 2: 
Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 19 år i bueskydning 
 
Sporet indeholder bl.a. disse punkter 

• Vækste med flere piger i sporten igennem både rekruttering og fastholdelse af målgruppen 

• Uddannelse af flere kvindelige trænere  
 

• Det højeste antal kvindelige medlemmer i Bueskydning Danmarks historie 



• I løbet af de senest 10 år er antallet af kvindelige medlemmer i Bueskydning Danmark mere end 
tredoblet og ligger nu på sit højeste antal nogensinde med 991 kvindelige medlemmer (Tal fra 2020. 
Medlemstallene for 2021 bliver først offentliggjort senere på foråret) 

 
Skole OL 2021 – en del af strategiaftalen 
Skole OL nåede aldrig rigtig i gang i 2021, men der var 12 klubber tilmeldt, inden sæsonen desværre blev 
aflyst pga. forårets restriktioner. 
Finalen skulle i 2021 være i Billund, men det blev desværre heller ikke til noget. 
Astrid og Kenn deler Bueskydning Danmarks del af Skole OL og bruger en del tid på det. 
 
Klubbesøg – en del af strategiaftalen 
Bueskydning Danmark bruger klubbesøg til dialog med klubberne og derfor har vi afviklet 20 klubbesøg ved 
forskellige klubber. Disse besøg er udviklingsorienteret imod den konkrete klubs behov, muligheder og 
potentialer. 
Klubbesøgene har været færre i år pga. corona, derfor er der afholdt flere telefon- og onlinemøder med 
klubberne.   
Bestyrelsen har haft telefonisk kontakt til mange klubber hen over sommeren for at høre hvordan klubberne 
er kommet igennem Covid-19 restriktioner og høre til deres udfordringer. 
 
3D baner 
Kongskilde K2 flyttede til nabogrunden pga. bedre terrænforhold og en bedre aftale og skiftede i samme 
ombæring navn til Frederikskilde. 
En ny 3D forbundsbane på Fyn åbnede i starten af 2021 efter længere tids forberedelse. 
 
Formandsmøde og andre bestyrelsesopgaver 
Kenn er med til de fleste bestyrelsesmøder og Astrid med ved formandsmøde. De er dels i meget bred 
kontakt med klubberne, dels har jævnlige møder med vores DIF-kontaktperson.  
 
Buernes dag – en del af strategiaftalen 
Der var blevet udarbejdet og udsendt fælles PR-materiale til de deltagende klubber. Konceptet indeholder 
fælles PR-materiale, støttemateriale til den lokale afvikling og indrapportering af data til udvikling af Buernes 
Dag fremadrettet.  
Der var rekordmange klubber med i september 2021 – 22! Der var mange besøgende men forskel klubberne 
imellem. Vi håber, at mange klubber vil deltage i 2022 den 4. september.  
 
DIF soldaterprojekt - veteraner 
DIF har et soldaterprojekt aht. soldater veteraner, og her er Bueskydning Danmark med som et attraktivt 
tilbud. Bueskydning er særlig velegnet til veteraner til at øge deres koncentrationsevne og give dem noget af 
deres sociale liv igen. 
 
Antal klubber i forbundet 
Vi er 69 klubber under Bueskydning Danmark. 
 
Medlemssystem 
Som bestyrelsesmedlem har jeg brugt nogen tid på medlemssystemet. Med det antal klubber vi har, vil det 
give nogen henvendelser. Efter Helle er stoppet, vil det nok give flere. 
Vi er i gang med en udvidelse som besluttet på forbundsmødet i 2021. 
 
Som altid, er der flere ting der er blevet arbejdet med ud over det der er listet her. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hans Lassen 
Breddeidrætsansvarlig 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Lovudvalgets beretning 

 
 

 
Efter at Flemming Skjoldborg igennem en lang årrække har stået som lovudvalgsformand, sagde jeg i foråret 
2021 før forbundsmødet ja til at overtage posten. 
 
Lovudvalget har i lighed med tidligere år implementeret de lovændringer der blev vedtaget på 
forbundsmødet, samt implementeret lovændringer foretaget i World Archery. 
 
I skrivende stund er klubbernes forslag med indstillinger til ændringer i det nuværende lovkompleks sendt ud 
til klubberne og skal nu laves i sin endelige form inden udsendelsen af materialet til forbundsmødet. 
World Archery har på sit seneste årsmøde vedtaget en række nye regelændringer. Bl.a. ændring af 
skydetiderne, fra 40 sek. til 30. sek. pr. pil. 
 
Dette blev således meldt ud til klubberne med virkning fra 1. marts.  
 
I første omgang forlød det, som om det var en regel, der skulle gælde for alle fra den 1. marts. På et webinar i 
februar fik vi imidlertid at vide at det i år kun var en forsøgsordning til større WA stævner. Derfor valgte 
bestyrelsen i samråd med lovudvalget at udskyde beslutningen til evt. at gælde fra 2023, såfremt WA ikke 
laver det om igen. Skydetiden er derfor stadig 40 sek. pr. pil undtagen for holdskydning og alternerende 
skydning, som ligeledes er status quo. 
 
World Archery har ligeledes besluttet, at der fremadrettet gældende fra 15. januar i år ikke mere kan få TK 
under indledende skydning. Hvorvidt og hvornår denne regel evt. implementeres i Danmark er endnu ikke 
besluttet. 
 
På vegne af lovudvalget 
Lis Lassen, Bjarne Strandby og Klaus Lykkebæk 
 
Klaus Lykkebæko 
Formand for lovudvalget 
 
 



  
 
 

 
 
 

 
Dommerudvalgets beretning 

 
 
 
2021 har igen været et meget utraditionelt år, hvor stævnerne først kom i gang i forsommeren og heldigvis 
kunne afvikles næsten normalt resten af året. 
 
Trods alt dette skal stævneønsker stadig være indsendt til forbundet senest den 1. marts for sommerhalvåret 
og den 1. september for vinterhalvåret. 
 
Vi havde planlagt at afholde uddannelse af nye dommere i januar 2021 i Brøndby, det blev i første omgang 
flyttet til marts 2021 og måtte igen aflyses / flyttes til efteråret. Vi endte med at have 6 deltagere til 
dommeruddannelsen i november. 
 
Vi ville rigtig gerne have haft flere deltagere, da uddannelsen af nye dommere, kun lige kan følge med 
frafaldet. 
 
Vi har desværre også i 2021 haft nogle dommere der har valgt at stoppe, tusind tak til jer for den periode I 
har virket.  
 
I 2021 lykkedes det ikke at afholde et dommermøde, så det var dejligt at vi i januar 2022 kunne mødes fysisk 
for første gang i 2 år. 
 
På dommermødet gennemgik dommerne de sager der var blevet indsendt til mig i løbet af året herunder 
forskellige situationer, vi havde været ude for i årets løb som dommere. Hvis I som klubber eller skytter 
oplever noget i løbet af året, I gerne vil have vi drøfter i dommergruppen, er I meget velkomne til at sende 
det til mig. 
 
2022 er igen et år hvor alle buebaner skal godkendes, vi håber klubberne vil være fleksible når der skal laves 
aftaler med dommerne og have tegninger/oversigtskort klar, da hver dommer har flere baner, der skal 
godkendes. 
 
Stor tak til alle vores dommere for den indsats I yder gennem året, i al slags vejr. Og en særlig tak i år til de af 
jer der i løbet af året stillede op, på trods af pandemien 
 
Lis Lassen 
Formand for dommerudvalget 

  



Regnskab  
 

 
 

Fuld årsrapport er medsendt som selvstændig pdf-fil.  
Interne revisorers godkendelse forligger og fremlægges på forbundsmødet.  
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastsættelse af kontingent til Forbundet for 2022 
 
 

Budgetteret forslag 
Ungdom 340,- 
Voksne 475,- 

 
 

  



   

 Budget Budget 

 2021 2022 

INDTÆGTER    

Tilskud DIF    

Grundstøtte            725.000            724.000  

Strategispor 1              92.000            485.000  

Strategispor 2            184.000            270.000  

Strategispor 3              46.000            170.000  

Strategispor 4            598.000            250.000  

Tilskud DIF i alt        1.645.000        1.899.000  

    

Andre tilskud    

Tilskud sponsorer              50.000              20.000  

Andre tilskud i alt              50.000              20.000  

    

Betaling fra medlemmer    

Forbundskontingent        1.095.000        1.095.000  

Betaling forbundsmøde              12.000              12.000  

Betaling formandsmøde                7.500    

Brugerbetaling ungdom              16.000  

Brugerbetaling øvrige            100.000  

Brugerbetaling 3D            160.000            220.000  

Brugerbetaling TC              90.000              55.000  

Klubbetaling TC              30.000              30.000  

Kommunal betaling TC              80.000              80.000  

Brugerbetaling bredde               30.000  

Brugerbetaling samling Buecamp              50.000              50.000  

Brugerbetaling teknikskole              30.000              11.250  

3D bane øst årskort              10.000              20.000  

3D bane øst dagskort                4.000              30.000  

3D bane midt årskort              10.000              10.000  

3D bane midt dagskort                5.000              20.000  

Betaling medlemmer i alt        1.583.500        1.779.250  

    

Turneringer    

Sommerturnering              10.000  

Vinterturnering              15.000              12.000  

Combat archery              12.000                8.000  

3D turneringer              15.000  

Andre turneringer    

Turneringer i alt              27.000              45.000  

    

Diverse salg    

Bøger                9.000                9.000  

Kurser            127.000            233.000  

Skydemærker              15.000              15.000  



Salg tøj              30.000  

Diverse salg i alt            151.000            287.000  

    

Magasin    

Abonnement            130.000            130.000  

Annoncer              50.000                4.000  

Magasin i alt            180.000            134.000  

    

Administrative poster    

Renteindtægter    

Renteomkostninger  -             5.000  

Gebyrer  -              5.000    

§ 44 tilskud              14.000              14.000  

Refusion    

Øvrige indtægter              27.000            340.000  

Administrative poster i alt              36.000            349.000  

    

INDTÆGTER I ALT        5.186.500        4.513.250  

    

UDGIFTER    

ADMINISTRATION    

Sekretariat    

Husleje              80.000              75.000  

Kontorhold                35.500              30.000  

It og domæner              20.000              10.000  

Administrativ bidstand            100.000  

Regnskabssystem                3.000  

Medlemssystem udv.               15.000              25.000  

Medlemssystem drift              42.000              42.000  

Forsikring kollektiv              16.000              16.000  

Forsikring indbo og materiel              14.000              10.000  

Intern revision                1.000                1.000  

Sekretariat i alt            223.500            312.000  

    

Driftsudgifter    

World Archery                9.000                9.000  

Driftsomkostninger resultatformidling                8.000                8.000  

Aktivitetsudgifter              10.000    

Gaver og blomster                2.000                2.000  

Driftsudgifter i alt              29.000              19.000  

    

Uniformsudgifter    

Landsholdsuniform skive                7.000              15.000  

Landsholdsuniform 3D              10.000              10.000  

Landsholdsuniform ungdom                6.000              14.000  

Dommertøj                4.500                4.500  

Andre uniformer                2.500                3.000  



Indkøb til videresalg              67.000  

Uniformsudgifter i alt              30.000            113.500  

    

    

ADMINISTRATION I ALT            282.500            444.500  

    

MØDER MV    

Forbundsmøde              43.000              43.000  

Formandsmøde              13.000              13.000  

Bestyrelsesmøder              13.000                7.000  

Andre møder                 8.000                4.000  

MØDER I ALT              77.000              67.000  

    

Internationale møder              18.000              18.000  

UDVALG I ALT               18.000              18.000  

    

MØDER OG UDVALG I ALT              95.000              85.000  

    

LØN OG PERSONALE    

Løn og omkostninger funktionærer    

Funktionærløn        1.710.000        1.472.560  

    

Tillæg for merarbejde                       -      

Feriepenge funktionærer              13.000              22.380  

Hensatte feriepenge              12.000    

ATP/AER                8.000                7.800  

Barselsfond                       -      

Pension              43.920  

Ophold              23.000                9.000  

Fortæring                       -      

Kørsel            120.000            107.000  

Rejseomkostninger    

Administrative udgifter              12.000              12.000  

Udligning pigespor                       -      

Uddannelse              20.000              30.000  

Løn og omkostninger funktionærer i alt        1.918.000        1.704.660  

    

Løn og omkostninger timelønnede    

Løn    

Løn              682.000            471.000  

Feriepenge timelønnede              11.000              11.000  

Kørsel              63.000              77.000  

Løn og omkostninger timelønnede i alt            756.000            559.000  

    

Magasin    

Redaktør              80.000              80.000  

Grafiker              30.000              30.000  



Diverse omkostninger    

Magasin i alt             110.000            110.000  

     

LØN OG PERSONALE I ALT        2.784.000        2.373.660  

     

BREDDE    

Dommerudgifter    

Dommere NUM                5.000  

Dommere DM               19.000              19.000  

Dommere Vest                9.000                9.000  

Dommere Fyn                 5.500                5.000  

Dommere Øst                6.500                6.000  

Internationale dommeropgaver                4.000                4.000  

Internationalt dommerkursus              10.000    

Dommeruddannelse    

Dommermøde              60.000              20.000  

Nordisk dommermøde    

Dommerudgifter i alt            114.000              68.000  

    

Stævneudgifter    

    

Tilskud DM inde senior                9.000  

Tilskud DM inde master                7.000  

Tilskud DM inde ungdom                9.000  

Tilskud DM ude senior                9.000                9.000  

Tilskud DM ude master                7.000                7.000  

Tilskud DM ude ungdom                9.000                9.000  

Tilskud DM 3D                9.000                9.000  

DM teknisk delegeret                9.000                9.000  

DM Ianseoansvarlig                9.000                9.000  

DM fragt              10.000              10.000  

Medaljer DM              20.000              20.000  

Øvrige stævnetilskud    

WA stævneafgifter                5.000                5.000  

Præmier Vinter/Sommer                4.000                7.000  

Skydemærker                5.000  

Deltagelse i NUM                3.000                3.000  

Stævneudgifter i alt              94.000            127.000  

    

Regionsudgifter    

Sjælland - RM - tilskud                1.000    

Sjælland - RM - Medaljer                2.000                3.000  

Sjælland - div. udgifter    

Fyn - RM - tilskud                1.000    

Fyn - RM - Medaljer                2.000                3.000  

Fyn - div. udgifter    

Jylland - RM - tilskud                1.000    



Jylland - RM - Medaljer                2.000                3.000  

Jylland - div. udgifter    

Regionsudgifter ialt                9.000                9.000  

    

Feltbaner    

Øst leje af feltbane              19.000              15.000  

Øst drift af feltbane              15.000              15.000  

Projekt feltbane øst              25.000    

Fyn leje af feltbane              15.000              25.000  

Fyn drift af feltbane              15.000  

Projekt feltbane Fyn              25.000    

Feltbaner i alt              99.000              70.000  

    

Banekontrol    

Besigtigelse buebaner                1.000              10.000  

Banekontrol i alt                1.000              10.000  

    

Breddeaktiviteter    

Starttilskud nye foreninger                2.000                2.000  

Klubudviklingsprojekter                6.000                7.000  

Soldaterprojekt                2.000            170.000  

Sommerlejr                8.000    

Lokale breddeaktiviteter              15.000  

Øvrige aktivitetstilskud              15.000              15.000  

Andre breddearrangementer                2.000  

Forsøg klubpakke    

Buernes Dag              15.000              15.000  

Skolernes OL            150.000            125.000  

Undervisningsmateriale                5.000    

Ungdomskonference              25.000              40.000  

Træner netværk/opfølgningsmøde              35.000              35.000  

Combat Archery              22.000  

CA udgifter    

CA udstyr              10.000    

CA promovering              20.000    

Breddeaktiviteter ialt            293.000            448.000  

    

Trænerkurser og ATK    

1-2 træner              17.000              22.000  

Grundtræner - Undervisningsmateriale              15.000              20.000  

Grundtræner ophold og fortærring              20.000              19.000  

Instruktøruddannelse              20.000              20.000  

Kandidattræner - Undervisningsmateriale              16.000                5.000  

Kandidattræner ophold og fortærring                8.000                7.000  

ATK projektudgifter    

ATK ophold og fortærring    

Træneruddannelse og ATK ialt              96.000              93.000  



    

Kursus    

Feltkurser                7.000                6.000  

Skyttekurser                4.000              54.000  

Eportal afgift                5.000                5.000  

Eportal udvikling    

Kurser i alt              16.000              65.000  

    

BREDDE I ALT            722.000            890.000  

    

TALENTUDGIFTER    

Samlinger    

Buecamp              24.000              28.000  

3D - Storsamling    

NSA - Samlinger    

    

Samlinger i alt              24.000              28.000  

    

Talentcentre    

Talentcenter              40.000              40.000  

Talentcenter i alt              40.000              40.000  

    

Talentudvikling ungdom    

Træningssamlinger omkostninger            100.000              50.000  

Bruttosamlinger i alt            100.000              50.000  

    

Teknikskoler    

Teknikskole omkostninger            138.000              14.000  

Teknikskole i alt             138.000              14.000  

    

Ungdom konkurrencer    

VM inde    

VM ude    

EM inde     

EM ude            122.000              30.000  

JC1    

JC2    

JC2    

JC4    

GP    

Ungdom konkurrencer i alt            122.000              30.000  

    

TALENTUDGIFTER I ALT            424.000            162.000  

    

ELITEUDGIFTER TD-STØTTE    

Faciliteter    

Landsholdscenter drift              68.000              25.000  



Landsholdscenter udvikling              15.000    

Faciliteter i alt              83.000              25.000  

    

Daglig træning    

Daglig træning - materiel              28.000              30.000  

Daglig træning - soc. udg.              60.000              20.000  

Daglig træning - Uddannelsestilskud    

Kirkbifonden ud            104.000                       -    

Daglig træning i alt            192.000              50.000  

    

Recurve med TD støtte    

VM inde    

VM ude    

EM inde    

EM ude            152.000                       -    

WC1    

    

WC2    

WC3              90.000                       -    

WC4    

WC finale    

OL    

Anden konkurrence            200.000                       -    

Grand Prix    

Ekstra aktivitet - Træner/aktiv    

International sparing    

Recurve med TD støtte i alt            442.000                       -    

    

Compund med TD støtte     

VM inde    

VM ude    

EM inde    

EM ude              84.000                       -    

WC1              10.000                       -    

WC2              10.000                       -    

WC3              31.000                       -    

WC4    

WC finale              10.000                       -    

Anden konkurrence    

Ekstra aktivitet Træner/aktiv    

International sparring     

Compound med TD støtte i alt            145.000                       -    

    

Fælles TD elitesatsning    

Sportspsykologi              30.000              15.000  

Fysisk træning              10.000  

Faciliteter, TD Planafdeling    



Rejsefysioterapeut    

Udgifter TD satsning i alt              30.000              25.000  

    

Træningslejre    

Udgifter træningslejre    

Træningslejre i alt                       -      

    

ELITEUDGIFTER TD-STØTTE I ALT            892.000            100.000  

    

ELITEUDGIFTER UDEN TD-STØTTE    

Konkurrencer senior    

VM inde    

VM ude    

EM inde              12.000  

EM ude            120.000              45.000  

WC1              15.000  

WC2              10.000    

WC3              18.000              15.000  

WC4    

WC finale              25.000  

Anden konkurrence              32.000  

Ekstra aktivitet - Træner/aktiv    

International sparing    

Seniorkonkurrencer i alt            148.000            144.000  

    

Konkurrencer 3D    

VM 3D              80.000            260.000  

EM 3D    

3D konkurrencer i alt              80.000            260.000  

    

Konkurrencer felt    

VM flet    

EM flet    

Konkurrencer felt i alt                       -      

    

ELITEUDGIFTER UDEN TD-STØTTE I ALT            228.000            404.000  

    

PROJEKTARBEJDE    

Bar- og Langbueprojekt    

Projekt udvikling af 3D              15.000  

Landholdssamling              20.000    

Bar- og langbueprojekt i alt              20.000              15.000  

    

Recurveprojekt    

Recurveprojekt udgifter            120.000    

Diverse udgifter    

Særlige indsatser    



Recurveprojekt i alt            120.000                       -    

    

Compoundprojekt    

Compoundprojekt udgifter              60.000  

Diverse udgifter    

Særlige indsatser    

Compoundprojekt i alt                        -                60.000  

    

PROJEKTARBEJDE I ALT            140.000              75.000  

    

UDGIFTER I ALT        5.567.500        4.534.160  

    

RESULTAT  -         381.000  -           20.910  

    

Bunden egenkapital     

Indtægtsført til breddeprojekt              58.000    

Finansiering medlemssystem              15.000              15.000  

Ny feltbane øst    

Tilskud Teknikskoler              22.000    

Etablering landsholdscenter              15.000    

Indtægtsført til markedsføring    

Kommunikationsstrategi              12.000    

Indtægtsført til recurveprojekt            120.000    

Indtægtsført til compoundprojekt                       -                75.000  

Indtægtført til 3D projekt              45.000    

Bunden egenkapital ialt            287.000              90.000  

    

    

 -           94.000              69.090  
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A: Lovændringsforslag til sommerskydning 
 
Indstiller: Bestyrelse for Bueskydning Danmark 
 
Baggrund for lovforslag: 
Deltagerantallet til forbundets Sommerskydning har været faldende og var nede på 13 deltagere i 2020. 
Dermed var det meget tæt på at lukke! I 2021 blev sommerskydning afviklet på dispensation for at afprøve 
en ny måde at gøre det på, bl.a. med mere valg mellem afstande og afsluttende finaleskydning. Det gav en 
stigning i deltagerantal til 113, altså en stor succes.  
Afvikling er dog ikke helt på plads, bl.a. var afvikling af finaleskydning for tung administrativt. 
 
Deltagerantallet bør kunne komme meget højere op, det er kun i snit 2 fra hver klub. 
For at øge antal deltagere, skal der være plads til at afprøve endnu flere muligheder, stævneformer eller 
anden afvikling.  
Lovkomplekset tilpasses så afvikling sikres, men hvordan fastholdes på forbundets hjemmeside og i invitation 
til sommerskydning. 
 
Da sommerskydning gives mere frit, kan det ikke mere bruges til klasse opryknings kriterier. Andre afsnit skal 
derfor konsekvens rettes. 
 
Tidligere paragraffer: 
2.4 Sommerskydning  
 
2.4.1 Bueskydning Danmarks Sommerskydning arrangeres (af Bueskydning Dan- 
mark eller en forening) som korrespondanceskydning over 5 udendørs runder.  
Skydningen afvikles for compound skytter som en 50m runde i henhold til  
Bueskydning Danmarks regler – se afsnit 6.6.6.1, og som en 70m runde for  
øvrige skytter i henhold til Bueskydning Danmarks regler - se afsnit 6.6.7.1,  
dvs. der skydes 2*36 pile.  
Det er arrangøren som bestemmer hvornår de enkelte runder afvikles.  
Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en skriftlig  
aftale.  
2.4.2 Konkurrencerne udskrives for alle divisioner og klasser. Der er kun individuel skydning, dvs. der ikke er 
holdkonkurrence.  
2.4.3 Tilmeldingsafgiften fastsættes af arrangøren. Tilmeldingsafgiften for Junior, Kadet, aspirant, mini og 
mikro er forholdsvis som ved andre skydninger.  
2.4.4 Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offentliggøres af Bueskydning 
Danmarks sekretariat i marts nummeret af BUESKYDNING. 
2.4.5 Skydesedler skal underskrives af skytte, markør og den, som har revideret sammentællingen. 
Underskrifterne er samtidig bekræftelse på, at skydningen er gennemført i overensstemmelse med 
skydereglerne. Heraf følger, at der skal skydes mod godkendte ansigter og ikke mod hjemmelavede eller 
brugte ansigter, som er repareret med "Bull's Eye" eller lignende. Den enkelte klub skal opbevare 
skydesedlerne i 3 måneder efter sidste skydning. 
2.4.6 Skydningen gennemføres i den skydeklasse, skytten er tilmeldt i – uanset eventuelle 
oprykningsresultater i tidsrummet for sommerskydningens afvikling. 
2.4.7 Slutresultatet består af totalen for de 4 bedste af de gennemførte runder. 
 
6.5.7.3 Vinterskydning og Sommerskydning 
6.5.7.3.1 Vinterskydningen (§ 2.3) og sommerskydningen (§ 2.4) vil benyttes når op- og nedrykning skal 
afgøres. 
6.5.7.3.2 For vinterskydningen vil gennemsnittet af de 6 bedste runder benyttes, mens det for 
sommerskydningen er gennemsnittet af de bedste 4 runder som benyttes. 
 
 
 



 
 
Nye paragraffer 
2.4 Sommerskydning 
 
2.4.1 Bueskydning Danmarks Sommerskydning arrangeres af Bueskydning Danmark eller en forening. 
Overlades arrangement til en forening sker dette på baggrund af en skriftlig aftale. 
 
2.4.2 Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offentliggøres af Bueskydning 
Danmarks sekretariat på forbundets hjemmeside og i invitationen udsendt til klubberne under Bueskydning 
Danmark. 
 
2.4.3 På forbundets hjemmeside eller sommerskydning hjemmeside opgøres resultater løbende og ved 
afslutning på sommerskydningen. 
 
6.5.7.3 Vinterskydning 
6.5.7.3.1 Vinterskydningen (§ 2.3) vil benyttes når op- og nedrykning skal afgøres. 
6.5.7.3.2 For vinterskydningen vil gennemsnittet af de 6 bedste runder benyttes. 
 
 
  



 
 
 

B: Lovændringsforslag til tilmeldingsafgift for sommer- og vinterskydning. 
 
Indstiller: Bestyrelse for Bueskydning Danmark 
 
Baggrund for lovforslaget: 
Udgiften til at afholde sommer- og vinterskydning er aldersbestemt selvom udgifterne er ens for alle aldre. 
Det foreslås at bruge den samme takst til alle. 
Det giver nogle konsekvensrettelser til paragraffer. 
 
Tidligere paragraf: 
2.1.3.4 Økonomi 
Ansvar: Arrangøren, som har påtaget sig gennemførelsen af et forbundsarrangement, er alene om det 
økonomiske ansvar i forbindelse med forberedelse til og afholdelse af de i denne artikel 2.1 nævnte 
arrangementer. Forbundets økonomiske ansvar begrænser sig til de tilskud, som er angivet i denne artikel.  
I alle andre tilfælde skal der foreligge en skriftlig aftale mellem arrangør og Bueskydning Danmarks 
bestyrelse. 
Tilmeldingsafgift: Arrangøren fastsætter tilmeldingsafgiften for individuelle seniorskytter. 
• Tilmeldingsafgiften for Junior/Kadet er højst 75% af seniorafgiften, og for aspiranter, minier og mikroer er 
tilmeldingsafgiften højst 50% af seniorafgiften. 
• Hvis der ikke deltager seniorer i stævnet, så er deltagerafgiften for aspiranter, minier og mikroer højst 2/3 
af deltagerafgiften for Junior/Kadet 
• Tilmeldingsafgiften for hold er som for individuelle i pågældende division/kategori. 
Tilskud til Danmarksmesterskaber: Bueskydning Danmarks bestyrelse fastsætter tilskuddenes størrelse - se 
artiklerne 10.1, 10.2, eller 10.3. 
 
 
Ændres til: 
2.1.3.4 Økonomi 
Ansvar: Arrangøren, som har påtaget sig gennemførelsen af et forbundsarrangement, er alene om det 
økonomiske ansvar i forbindelse med forberedelse til og afholdelse af de i denne artikel 2.1 nævnte 
arrangementer. Forbundets økonomiske ansvar begrænser sig til de tilskud, som er angivet i denne artikel.  
I alle andre tilfælde skal der foreligge en skriftlig aftale mellem arrangør og Bueskydning Danmarks 
bestyrelse. 
Tilmeldingsafgift: Sommerskydning og vinterskydning har samme afgift for alle. Øvrige forbunds 
arrangementer: 

• Arrangøren fastsætter tilmeldingsafgiften for individuelle seniorskytter. 

• Tilmeldingsafgiften for Junior/Kadet er højst 75% af seniorafgiften, og for aspiranter, minier og mikroer 
er tilmeldingsafgiften højst 50% af seniorafgiften. 

• Hvis der ikke deltager seniorer i stævnet, så er deltagerafgiften for aspiranter, minier og mikroer højst 
2/3 af deltagerafgiften for Junior/Kadet. 

• Tilmeldingsafgiften for hold er som for individuelle i pågældende division/kategori. 
Tilskud til Danmarksmesterskaber: Bueskydning Danmarks bestyrelse fastsætter tilskuddenes størrelse - se 
artiklerne 10.1, 10.2, eller 10.3. 
 
Tidligere paragraf: 
2.3.3 Tilmeldingsafgiften er ens for individuelle og hold. Afgiften for Junior, Kadet, aspiranter, minier og 
mikro er forholdsvis som ved andre skydninger. Beløbets størrelse fastsættes af Bueskydning Danmarks 
bestyrelse. Hvis en forening deltager med flere hold, betales tilmeldingsafgift for hvert af disse. 
 
Ændres til 
2.3.3 Tilmeldingsafgiften er ens for individuelle og hold. Beløbets størrelse fastsættes af Bueskydning 
Danmarks bestyrelse. Hvis en forening deltager med flere hold, betales tilmeldingsafgift for hvert af disse. 
 

 



 
 
C: Lovændringsforslag til vinterskydning. 
 
Indstiller: Bestyrelse for Bueskydning Danmark 
 
Baggrund for lovforslag: 
Der refereres til bladet, men da det udkommer to gange om året, ændres reference til hjemmeside for 
vinterskydning. 
 
2.3.4 Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offentliggøres af Bueskydning 
Danmarks sekretariat i september-nummeret af BUESKYDNING. 
 
Ændres til: 
2.3.4 Datoer for skydningens afvikling og generelle deltagerbetingelser offentliggøres af Bueskydning 
Danmarks sekretariat på forbundets hjemmeside for vinterskydning. 
  



 
 

D: Lovforslagsændring til beklædningsregler: 
 
Indstiller: Ribe Bueskyttelaug 
 
Begrundelse for ændringsforslaget: 
 
Damers påklædning: retningslinjerne fremstår noget gammeldags ' Damerne skal være passende påklædt i 
kjole, nederdel, buksenederdel, slacks eller shorts og bluse eller overdel. 
 
Udtalelse fra Lovudvalget: 
 
Bueskydning Danmark følger i videst muligt omfang WAs regler og her står der oversat flg. 
 
Kvinder skal bære tøj, skjorte, nederdel, shorts, der ikke må være kortere end hvor fingerspidserne når. Bluse 
der skal dække foran og bagtil på kroppen og fastgøres over hver skulder og skal stadig dække mellemgulvet, 
når hun er i fuldt optræk. 
 
Det foreslås fra lovudvalgets side at teksten rettes til: 
 
Damers påklædning: Damerne skal være påklædt i kjole, nederdel, buksenederdel, slacks eller shorts og 
bluse eller overdel. 
  



 
 

E: Lovforslagsændring til beklædningsregler: 
 
Indstiller: Ribe Bueskyttelaug 
 
Begrundelse for ændringsforslaget: 
 
Punkt 10.6.3. Der må ikke forekomme nogen form for reklame på beklædning som bæres af 
konkurrencedeltagere eller officials under konkurrenceforløbet, bortset fra, hvad der er tilladt i henhold til 
udtagelsesbestemmelserne.( se artikel 5,3. Her vil jeg bede om fremsendelse af artikel  5.3 og samtidig 
henstille til en lempelse af ovenstående lovgivning.  
I forhold til foreningsdrift er det afgørende med reklame for såvel sportsgrenen samt foreningen. I den 
forbindelse indgår personlig reklame som en naturlig del af brandingen. Ved indkøb af klubtøj er det 
økonomisk nødvendigt at ansøge  sponsorer som sammen med klubbetaling og egenbetaling kan dække 
udgiften til tøj og logotryk. Det vil naturligvis være helt oplagt at de enkelte 
konkurrenceskyttere efterfølgende får mulighed for at bære klubtøjet til stævner, derfor opfordring til 
lempelse af lovgivningen på dette område.  
 
Kommentar fra Lovudvalget: 
Artikel 5,3 står at læse i lovkomplekset.  
 
Ved seneste forbundsmøde blev hele § 5.7 revideret således at reklamereglerne stort set blev givet frit. 
 
Der indstilles således til at der ikke ændres yderligere i regelsættet, i § 10.6.3 
  



 
 
F: Lovforslagsændring til afsnittene omkring rekorder: 
 
Indstiller Arcus  
 
Begrundelse for ændringsforslaget: 
 
Internationalt registrerer WA rekorder på dobbelt OL runde. Dette gøres ikke i Danmark. 
 
Bueskydning Danmark følger i de fleste paragraffer WAs regler. Det foreslås derfor at der tilføjes dobbelt OL 
runde individuelt i § 2.10.4.1. Dette gælder for alle aldersklasser. 
 
Følgende forslag er konsekvenser af ændringer i WAs love vedtaget på den seneste kongres 
 
 

 
 

  



 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

I forbindelse med Forbundsmøde d. 2. maj 2022 indstilles følgende personer til valg 
 
 

Bestyrelsen 
   

Næstformand 2 år Jan Jager Genopstiller – Ingen modkandidater 

Eliteansvarlig 2 år Henny Jeramiassen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Bestyrelsesmedlem 1 2 år Maria Olesen Genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem 1 2 år Kenneth Stick, Aalborg Opstiller 

Bestyrelsesmedlem 1 2 år Cecilie Hauptmann, 
Ulbølle 

Opstiller 

1. Suppleant 1 år Peter Bundsgaard Genopstiller – Ingen modkandidater 

2. Suppleant 1 år Hjortür Gislason Genopstiller – Ingen modkandidater 

    

Lovudvalget 
   

Medlem 2 år Bjarne Strandby Udpeges 

Medlem  2 år Lis Lassen Udpeges 

Dommerudvalg    

Medlem 2 år Klaus Lykkebæk Vælges på dommermøde 

Medlem 2 år Otto Zebitz Vælges på dommermøde 

Amatør og 
Ordensudvalg 

   

Medlem 3 år Michael Søemod Genopstiller – Ingen modkandidater 

2. Suppleant 2 år Vakant 
 

    

Interne revisorer 
   

Intern revisor 1 2 år Roy Skovgaard Hansen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Intern revisor suppleant 1 år Steen Jørgensen Genopstiller – Ingen modkandidater 

Intern revisor suppleant 1 år Paw Lohman Genopstiller – Ingen modkandidater 

    

    

 


