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Referat af hovedpunkterne fra Bueskydning Danmarks formandsmøde  
Lørdag den 29. oktober 2022, kl. 10.00 

 
1. Bueskydning Danmarks formand Morten Holm-Nielsen bød velkommen til formænd og 

klubrepræsentanter, som også kort præsenterede sig selv.  

 

2. Bliv Gamechanger – Maiken Ziebell fra DIF  

Oplæg om inklusion – særligt inklusion af personer med forskellig seksuel identitet og - orientering- fra 

DIF konsulent Maiken Ziebell, præsentation af Gamechanger-konceptet og efterfølgende gruppearbejde. 

Bueskydning Danmarks initiativgruppe på området, tager indspark fra grupperne med videre i arbejdet. 

Interesserede kan læse mere om Gamechanger på www.blivgamechanger.dk hvor man blandt andet kan 

finde gode råd om at arbejde med emnet.  

 

3. Orientering om Bueskydning Danmarks Økonomi – Eva Kartholm 

Bueskydning Danmark indtægtsgrundlag kommer fra DIF grundstøtte, DIF strategistøtte, og 

Forbundskontingent. I 2022 udgør dette 3 millioner kr.  

Ekstra bevilling tildelt på projekter, kr. 840.000,- i 2022 – Midlerne bundet op på konkrete indsatser.  

Eva redegjorde hvordan de frie midler bliver brugt.  

Eva redegjorde hvordan de strategiske midler er fordelt på indsatser i aftalen med DIF.  

(Slides vedlægges dette referat som bilag) 

Link til Bueskydning Danmarks strategiske aftale med DIF: 

https://bueskydningdanmark.dk/om/forbundsstrategi-2018-2021/ 

Der var en længere udveksling af erfaringer om at søge fondsmidler i den enkelte klub, noget som flere 

har rigtig gode erfaringer med.  

Astrid Carstensen fortalt om foreningspuljen, som også kan være en god mulighed. Læs mere her: 

https://bueskydningdanmark.dk/dif-og-dgis-foreningspulje-er-aaben-soeg-oekonomisk-stoette-nu/ 

 

4. Orientering om bevilling fra DIF Initiativpulje – Morten Holm-Nielsen  

Bueskydning Danmark har søgt DIF initiativpulje om midler til et nyt projekt, hvor formålet er at styrke 

forbundets indsatser til forbundets medlemmer. Første fase af projektet er tildelt kr. 500.000,- kr. og 

Bueskydning Danmark bruger midlerne til en analyse samt ansættelse af en projekt assistent i en 

tidsbegrænset stilling. Ansættelsen starter 15. november 2022.   

 

5. Breddeorientering - Hans Lassen og Astrid Carstensen 

Skole OL er Bueskydning Danmarks indsats på skoleområdet, med fokus på skolebørn i 5-8. klassetrin. 

Astrid fremlagde kort fokuspunkter og muligheder for Skole OL Bueskydning.  

Buernes dag: Nøgletal for Buernes Dag præsenteret. Nøgletal viser at antallet af deltagere vokser og at 

Buernes Dag kan være en god rekrutteringsplatform for klubberne.   

Trænerkurser: Det har desværre været svært at gennemføre 1-2-Træner kurser i det østlige Danmark, 

grundet manglende tilslutning. Deltagelse på DIF trænerkurserne lider ligeledes under lav tilslutning.   

http://www.blivgamechanger.dk/
https://bueskydningdanmark.dk/om/forbundsstrategi-2018-2021/
https://bueskydningdanmark.dk/dif-og-dgis-foreningspulje-er-aaben-soeg-oekonomisk-stoette-nu/
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Der var en vis debat om Bueskydning Danmarks krav om, at fx en forælder skal indberettes som medlem 

for at deltage i trænerkursus. Bestyrelsen forklarede, at det følger af forbundets formålsparagraf;  

Forbundets aktiviteter afvikles for forbundets medlemmer, men at klubben er velkommen til selv at 

fastsætte kontingentet for den pågældende (forældre), hvis de ønsker at have uddannede trænere.  

 

6. Eliteorientering - Henny Jeremiassen  

Henny præsenterede en kort definering af hvad eliteskydning dækker i Bueskydning Danmark, og hvilke 

platforme som arbejdet foregår på.  

Kort redegørelse for OL projektaftalen med DIF som sigter på deltagelse af danske recurve skytter ved 

både OL2024 og OL2028. 

Henny gennemgik sæsonens internationale resultater med fokus på opnåelse af medaljer.   

Debat om tiltag for skytter i transaktionsperiode imellem talentcenter og landshold eller alternativ til 

international topskydning. 

     

7. DM Ugen i Aalborg - Morten Holm-Nielsen 

Kort orientering om Bueskydning Danmarks forstående involvering i DM-ugen. Deltagerne var begejstrede 

for muligheden som fik flot opbakning. 

  

8. Stævnetilmeldingssystem - Hans Lassen 

Medlemssystemet er udvidet med stævnetilmeldingsmodul. Hans Lassen præsenterede det nye modul. 

Man kan allerede nu tilgå test-stævner i systemet.  

 

9. Hjemmeside - Kenneth Stick 

Kenneth efterspurgte indspark på behov til hjemmesiden.  

Det blev pointeret at siden skal fungere ligegodt til computer, tablet og tlf. adgang.  

 

10. ParaSport - Eva Kartholm 

ParaSport Danmark har rakt ud til Bueskydning Danmark for at indlede et samarbejde. Bestyrelsen har 

prøvet at afdække hvilke initiativer som kunne komme i spil, og om der findes interesse i vores 

organisation for et konkret samarbejde. Har man interesse i at indgå i et arbejde omkring para-

bueskydning, eller blot vil tilkendegive en opbakning til initiativet, søger vi en melding til forbundets mail: 

info@bueskydningdanmark.dk   

 

11. Drøftelse af Magasinet, skal det fortsætte? - Tomas Jensen 

Debat på Magasinets format og økonomi. Opsummering, man ønsker at bladet udkommer fysisk. Det er 

der pt. langt fra økonomisk grundlag til. Bestyrelsen drøfter Magasinet ud fra dagens indspark, og rejser 

et forslag på Forbundsmødet 2023.   

 

12. Forbundsmødet 2023 - Morten 

Forslag til Forbundsmødet indsendes senest 15. november 2022 

 

13. Eventuelt, herunder 3D 

Debat: Det er følelsen at der mangler fokus på 3D landsholdet. Opfordring til at det præciseres om 

nyheder, opslag og lign. omhandler skive eller 3D.  

Opfordring til at der sendes materiale ind til forbundet på aktiviteter til publicering på forbundets sociale 

medier. Både bredde og elite! Man kan også lave take-over på forbundets SoMe platforme ved 

mailto:info@bueskydningdanmark.dk
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klubaktiviteter eller bue-rejser.  

3D Forbundsbanen i øst trænger til en kærlig hånd. Arbejdsgruppen må MEGET gerne slå bredt op, når 

der er arbejdsdag på banen.  

Drøftelse af landsholdsskytters deltagelse ved DM stævner. Henvisning til skytteaftalens rammer, som 

forventningsafstemmer med skytten. En revision af skytteaftalen er på vej til kommende sæson.   

 

Klubber til stede: 

 

Hinum Hut 

Hillerød 

Viborg 

Vordingborg 

Kalundborg 

Haderslev 

Thy 

Galten 

Glostrup 

Arcus 

Trelde Næs 

Ulbølle 

Sønderborg 

København 

Gladsaxe 

Broby 

Aarhus 

Aalborg 

Esbjerg 

 

Til stede fra Bueskydning Danmarks bestyrelse og adm.: 

 

Hans Lassen 

Tomas Jensen 

Morten Holm-Nielsen 

Jan Jager 

Eva Kartholm 

Henny Jeremiassen 

Bjarne Strandby 

Kenneth Stick 

Kenn Romme 

Astrid Carstensen 

 


