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UNGDOMSLANDSTRÆNER 
 

Ansvars- og funktionsbeskrivelse 
 
Referencer 

 Ungdomslandstræneren referer i sin ansættelse til Bueskydning Danmarks sportschef. 

 Ungdomslandstræneren samarbejder med Bueskydning Danmarks landstræner om den sportslige 
udvikling af bueskytter i bruttogruppen for ungdomslandsholdet 

 Ungdomslandstræneren indgår i Bueskydning Danmarks talenttrænerteam sammen med talent-
centertrænerne. 

 
Bruttolandsholdstruppen 

 Ungdomslandstræneren skal understøtte bruttogruppeskytteres langsigtede aldersrelaterede udvikling 
med henblik på at kunne indgå på et senior landshold med kompetencer og færdigheder til at opnå 
internationalt niveau. 

 I samråd med Bueskydning Danmarks sportslige ledelse at udvælge de bueskytter, der skal indgå i 
bruttogruppen for ungdomslandsholdet efter de kriterier, der er fastlagt. 

 At holde sig orienteret om nye unge bueskytter med et aktuelt niveau, potentiale og en træningsindsats, 
som på sigt kan gøre sig gældende på bruttogruppen for ungdomslandsholdet. 

 At sikre alle bueskytter i bruttogruppen har etableret en aftalt udviklings- og sæsonplan og i løbende 
kontakt med den enkelte bueskytte samler op på planen. 

 At samarbejde med de enkelte bueskytters hjemmetræner og/eller talentcentertræner om udvikling og 
koordinering af aktiviteter. 

 At indstille til den sportslige ledelse eventuel udslusning af bruttolandsholdet. 

 At forelægge den sportslige ledelse disciplinære eller andre særlige forhold, der har betydning for 
samarbejdet med bueskytten udover den almindelige i bruttogruppen. 

 
Konkurrencer 

 Planlægge de enkelte skytters forberedelser til deltagelse i European Youth Cup 2 og 
ungdomsverdensmesterskaberne i 2017. 

 Planlægge forbundets samlede forberedelser af deltagelse i European Youth Cup 2 og ungdoms-
verdensmesterskaberne inden for de økonomiske rammer. 

 Deltage som holdleder og coach ved European Youth Cup 2 9.-24. juli 2017 og ungdomsverdens-
mesterskaberne 2.-8. oktober 2017.  

 Ungdomslandstræneren rapporterer og evaluerer fra internationale stævner og mesterskaber. 

 
Træningssamlinger 

 I samarbejde med Bueskydning Danmarks sportslige ledelse at planlægge og gennemføre trænings-
samlinger i det omfang, der er økonomisk og praktisk basis for det, herunder både træning og sportslig 
uddannelse. 

 


