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Evaluering	  med	  recurve	  bruttolandshold	  2014	  
Aarhus	  6.	  september	  2014	  
	  
Til	  stede	  var:	  
Landsholdsskytter:	  Aske	  Halskov,	  Mark	  Waaentz,	  Laust	  Andersen,	  Mikkel	  Thomsen,	  
Martin	  Laursen,	  Anne	  Marie	  Laursen,	  Nikolaj	  Wulff,	  Nicolai	  Carlé,	  Bjarne	  Laursen	  
Bueskydning	  Danmark:	  Klaus	  Lykkebæk,	  eliteansvarlig	  og	  Allan	  B.	  Grønkjær,	  sportschef	  
	  
	  
Referat	  
	  

1. Årets	  gang,	  indsats	  og	  udbytte	  
Det	  blev	  fremhævet	  af	  flere	  skytter,	  at	  der	  har	  været	  flere	  samlinger	  i	  år	  end	  tidligere	  
for	  herre	  recurve	  (i	  år	  i	  form	  af	  Talentlandshold).	  Det	  har	  været	  positivt	  og	  skabt	  et	  
bedre	  sammenhold.	  Der	  var	  bred	  enighed	  om,	  at	  skytterne	  fremover	  gerne	  vil	  have	  
samlinger	  over	  2-‐3	  dage	  i	  forbindelse	  med	  en	  weekend,	  hvor	  der	  også	  er	  fokus	  på	  
sociale	  dele,	  og	  en	  træner	  kun	  behøver	  at	  være	  med	  noget	  af	  tiden	  over	  de	  2-‐3	  dage.	  
Tid	  og	  sted	  for	  samlinger	  skal	  kendes	  i	  god	  tid.	  
Det	  blev	  diskuteret,	  hvad	  et	  ”hold”	  har	  af	  betydning	  i	  bueskydning.	  Er	  det	  tre	  
individualister,	  eller	  skal	  man	  arbejde	  for	  at	  skabe	  et	  holdprojekt,	  hvor	  skytterne	  
løfter	  i	  flok?	  
Diskussion	  om	  man	  skal	  udtage	  på	  point,	  formkurver	  eller	  trænernes	  vurderinger.	  
Udtagelsen	  til	  EM	  for	  herrerne	  var	  positiv.	  Det	  var	  klart	  at	  se,	  hvem	  der	  skulle	  
udtages	  ud	  fra	  udtagelseskravene.	  Dog	  ser	  skytterne	  gerne	  flere	  stævner	  som	  del	  af	  
udtagelser	  fremover.	  Ønske	  fra	  nogle	  skytter	  om,	  at	  udtagelser	  fremover	  skal	  være	  en	  
mulighed	  for	  alle	  på	  bruttolandshold,	  der	  viser,	  at	  de	  har	  et	  niveau,	  der	  berettiger	  
dem	  til	  at	  deltage	  på	  landsholdsopgaver.	  Evt.	  deltage	  som	  selvbetalere.	  	  
Det	  blev	  fremhævet,	  at	  det	  var	  meget	  positivt,	  at	  herre	  recurve	  i	  år	  har	  haft	  en	  træner	  
til	  et	  herreprojekt	  (Talentlandshold).	  	  
En	  skytte	  mener,	  at	  landstrænerteamet	  ikke	  har	  det	  niveau,	  som	  kræves	  for	  at	  træne	  
landshold.	  	  

2. Hvorfor	  er	  du	  med	  på	  landsholdet?	  Forventninger	  til	  dig	  selv	  og	  Bueskydning	  
Danmark.	  
Drøftelse	  af,	  hvad	  der	  driver	  skytterne.	  Nogle	  drives	  af	  forbedringer	  i	  resultater,	  
nogle	  af	  personlig	  udvikling,	  der	  også	  kan	  bruges	  uden	  for	  sporten.	  

3. Code	  of	  conduct.	  Hvordan	  skal	  den	  opfattes	  og	  bruges?	  
Alle	  enige	  om,	  at	  punkterne	  i	  code	  of	  conduct	  er	  korrekte.	  

4. 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?	  
Overordnet:	  Skytterne	  kan	  ikke	  se	  et	  behov	  for	  et	  eliteudvalg.	  	  
Drøftelse	  af,	  hvad	  en	  skytterepræsentant	  kan	  bruges	  til.	  Martin	  Laursen,	  
skytterepræsentant	  for	  recurve,	  vil	  sende	  alle	  skytter	  en	  vejledning	  til,	  hvordan	  man	  
kan	  bruge	  ham	  som	  skytterepræsentant.	  Derudover	  vil	  skytterepræsentant	  og	  den	  



sportslige	  ledelse	  årligt	  holde	  to	  møder	  fremover	  –	  og	  flere	  hvis	  nødvendigt	  –	  samt	  
holde	  en	  løbende	  dialog.	  
Martin	  Laursen	  har	  i	  den	  tid,	  han	  har	  fungeret	  som	  skytterepræsentant	  (siden	  juni	  
2014)	  ikke	  modtaget	  nogen	  henvendelse	  fra	  skytter.	  	  

5. Eventuelt	  
For	  næste	  sæson	  udarbejdes	  en	  oversigt	  over	  alle	  muligheder	  og	  tilbud	  for	  
landsholdsskytter,	  f.eks.	  om	  evt.	  adgang	  til	  Team	  Danmarks-‐eksperter.	  Denne	  
oversigt	  vil	  blive	  lagt	  på	  Bueskydning	  Danmarks	  hjemmeside.	  
Forslag	  fremsat	  om,	  at	  vi	  søger	  samarbejde	  med	  andre	  europæiske	  lande.	  	  
Forslag	  om	  anonymt	  evalueringsark,	  som	  kan	  bruges	  fremadrettet.	  

	  


