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Referat,	  møde	  med	  compound	  bruttolandsholdsskytter	  om	  sæson	  2015	  
Idrættens	  Hus,	  Brøndby,	  1.	  november	  2014	  
Til	  stede	  var:	  

• Skytter:	  Stephan	  Hansen,	  Martin	  Damsbo,	  Andreas	  Darum,	  Jan	  Bang,	  Tanja	  Amdi	  
Jensen,	  Sarah	  Sönnichsen,	  Ida	  Frandsen,	  Michalina	  Sigil,	  Katja	  Ree	  Møller,	  Sasha	  
Rasmussen	  og	  Torben	  Johannessen	  

• Bueskydning	  Danmark:	  Dan	  Hansen,	  compoundkoordinator,	  Klaus	  Lykkebæk	  
(KLY),	  Eliteansvarlig,	  og	  Allan	  B.	  Grønkjær	  (ABG),	  sportschef	  

	  
Dagsorden	  
Sæsonplan	  2015,	  herunder	  udtagelser,	  støtte	  m.m.	  

• Punkter	  fra	  det	  skriftligt	  udsendte	  materiale	  blev	  gennemgået.	  Der	  blev	  gjort	  
opmærksom	  på,	  at	  en	  af	  udtagelsesskydningerne	  ligger	  sammen	  med	  
Forbundsmødet	  2015.	  KLY	  og	  ABG	  vil	  fjerne	  skydningen	  denne	  dag	  og	  finde	  en	  ny	  
dato	  eller	  skære	  udtagelsesskydningerne	  ned	  til	  5	  i	  alt.	  

• Der	  blev	  informeret	  om,	  at	  Team	  Danmark	  støtter	  herre	  compound	  i	  2014,	  og	  der	  
er	  midler	  øremærket	  hhv.	  Martin	  Damsbo	  og	  Stephan	  Hansen	  samt	  en	  3.	  herre	  
skytte,	  hvis	  de	  udtages	  til	  de	  internationale	  opgaver,	  som	  Bueskydning	  Danmark	  
deltager	  i.	  	  

• Dame	  recurvelandstræner	  Niels	  Dall	  vil	  være	  til	  stede	  ved	  de	  fleste	  internationale	  
stævner,	  hvor	  landshold	  deltager	  i	  2015.	  Udover	  dame	  recurve	  vil	  han	  hjælpe	  de	  
øvrige	  hold,	  når	  det	  er	  muligt.	  

• Drøftelse	  af	  hvordan	  støtte	  fra	  Bueskydning	  Danmark	  ønskes	  benyttet	  for	  at	  kunne	  
forberede	  en	  toppræstation	  til	  VM	  2015.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  støtten	  fra	  
Bueskydning	  Danmark	  skal	  bruges	  til	  de	  internationale	  turneringer.	  	  

	  
Forventninger	  til	  landsholdskytter.	  Både	  fra	  den	  sportslige	  ledelse	  og	  
landsholdsskytter	  imellem	  

• Drøftelse	  af,	  hvad	  den	  gode	  holdkammerat	  er,	  hvordan	  man	  optræder	  
professionelt	  samt	  hvad	  code	  of	  conduct	  betyder.	  

	  
	  Skytterepræsentant.	  Hvad	  er	  dennes	  opgave?	  

• Drøftelse	  af	  opgaver	  og	  udfordringer.	  	  
• Beslutning	  truffet	  om,	  at	  der	  er	  valg	  til	  skytterepræsentant	  i	  forbindelse	  med	  

Nytårspokalen	  i	  januar	  2015	  
	  
	  Eventuelt	  


