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Evaluering	  med	  compound	  bruttolandshold	  2014	  
Brøndby	  11.	  september	  2014	  
	  
Til	  stede	  var:	  
Landsholdsskytter:	  Stephan	  Hansen,	  Patrick	  Laursen,	  Jan	  Bang,	  Margaret	  Bang,	  Thor	  
Guldmann,	  Sarah	  Sönnichsen,	  Ida	  Frandsen,	  Michalina	  Sigil,	  Tanja	  Amdi	  Jensen	  
Compound-‐koordinator:	  Dan	  Hansen	  
Bueskydning	  Danmark:	  Klaus	  Lykkebæk,	  eliteansvarlig	  og	  Allan	  B.	  Grønkjær,	  sportschef	  
	  
	  
	  
Referat	  
	  

• Årets	  gang,	  indsats	  og	  udbytte	  	  
Bred	  enighed	  om,	  at	  det	  har	  været	  et	  fint	  år.	  Flertal	  af	  compoundskytter	  vil	  gerne	  holde	  
fast	  i	  at	  arrangere	  egne	  samlinger	  for	  landshold	  og	  fastholde	  at	  bruge	  forbundsbudget	  
til	  landsholdsrejser.	  Samlinger	  er	  der	  ikke	  mangel	  på.	  	  
Enighed	  om,	  at	  bruttoholdsskytter	  skal	  kunne	  deltage	  på	  landsholdsopgaver	  som	  
selvbetalere.	  
Udtagelser	  skal	  ske	  mindst	  to	  uger	  før	  afrejse.	  Det	  skal	  være	  en	  mulighed	  for	  forbundet	  
at	  udtage	  skytter	  til	  samme	  opgave	  på	  forskellige	  tidspunkter.	  	  
Planlægning	  2015:	  Flere	  ser	  gerne,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  WC	  1	  i	  Shanghai.	  
WC	  2	  i	  Antalya	  er	  oplagt	  som	  forberedelse	  til	  VM.	  Drøftelse	  af,	  hvad	  vi	  gør	  i	  perioden	  
mellem	  Antalya	  og	  VM	  i	  København	  i	  forhold	  til	  konkurrencetræning.	  	  
	  
Ungdomslandsholdsskytters	  indtryk	  af	  samlinger:	  
En	  skytte	  udtrykte,	  at	  det	  er	  et	  ønske,	  at	  der	  vil	  være	  mere	  tid	  til	  compoundskytterne	  
ved	  ungdomssamlinger.	  Der	  bruges	  meget	  tid	  på	  recurve.	  	  
Bedre	  planlægning	  er	  nødvendig.	  Gerne	  have	  plan	  for	  samlinger	  i	  god	  tid.	  Ønske	  om	  
klare	  tilbagemeldinger	  om,	  hvilke	  stævner	  skytterne	  ønsker	  at	  kvalificere	  sig	  til.	  	  

• Hvorfor	  er	  du	  med	  på	  landsholdet?	  Forventninger	  til	  dig	  selv	  og	  Bueskydning	  Danmark.	  
Drøftelse	  af	  erfaringer	  med	  internationale	  stævner.	  Flere	  fremhæver	  de	  gode	  
oplevelser	  ved:	  	  

o Følelsen	  af	  det	  gode	  skud.	  	  
o Det	  er	  sjovt	  at	  skyde	  med	  bue.	  
o Rejserne	  og	  det	  at	  opleve	  nogle	  nye	  kammerater.	  
o Følelsen	  af	  at	  være	  med	  blandt	  de	  bedste	  bueskytter.	  
o Følelse	  af	  at	  vinde	  medaljer.	  

	  



• Code	  of	  conduct.	  Hvordan	  skal	  den	  opfattes	  og	  bruges?	  
Generelt	  opfattes	  den	  positivt.	  
Godt	  værktøj	  for	  forbundet.	  

	  
• Eliteudvalg.	  Oplæg	  til	  drøftelse	  af	  følgende:	  Skal	  -‐	  skal	  vi	  ikke	  have	  et	  eliteudvalg	  og	  

hvorfor?	  Hvordan	  kan	  det	  se	  ud:	  Skal	  de	  aktive	  være	  repræsenteret,	  og	  hvad	  skal	  dets	  
muligheder	  være?	  
Eliteudvalg:	  Ikke	  umiddelbart	  aktuelt	  set	  fra	  skytternes	  synsvinkel,	  da	  de	  har	  svært	  ved	  
at	  se	  formålet.	  Drøftelse	  af,	  hvordan	  der	  skal	  udtages	  til	  landsholdsopgaver.	  Det	  blev	  
fremsat,	  at	  de	  personer,	  der	  har	  kompetencerne	  til	  at	  udtage,	  er	  de	  samme	  personer,	  
der	  allerede	  nu	  har	  udtagelseskompetencen.	  Når	  der	  f.eks.	  er	  en	  landstræner,	  der	  det	  
kun	  ham/hende,	  der	  kan	  sætte	  landsholdet.	  
På	  næste	  møde,	  som	  afholdes	  1.	  eller	  2.	  november,	  vil	  vi	  sætte	  fokus	  på,	  hvilke	  opgaver	  
en	  skytterepræsentant	  har.	  

	  
• Eventuelt	  

Forslag	  om,	  at	  man	  på	  landsholdsrejser,	  hvor	  der	  er	  mange	  trænere	  med,	  skal	  spare	  
holdlederposten	  væk.	  

	  


