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

• Skytter:	  Nikolaj	  Wulff,	  Casper	  Lauridsen,	  Frederik	  Sönnichsen,	  Bjarne	  Laursen,	  
Martin	  K.	  Laursen,	  Aske	  Halskov,	  Steffen	  Thorkildsen,	  Claus	  Andersen,	  Jonathan	  
Ipsen,	  Laust	  Andersen,	  Dennis	  Bager,	  Randi	  Degn	  og	  Anne	  Marie	  Laursen	  

• Bueskydning	  Danmark:	  Søren	  Ipsen,	  storsamlingstræner,	  Klaus	  Lykkebæk,	  
Eliteansvarlig,	  og	  Allan	  B.	  Grønkjær,	  sportschef	  

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

• Punkter	  fra	  det	  skriftligt	  udsendte	  materiale	  blev	  gennemgået.	  Ros	  til	  Bueskydning	  
Danmark	  for	  udtagelsesproceduren	  i	  2015.	  

• Der	  blev	  informeret	  om,	  at	  Team	  Danmark	  ikke	  støtter	  herre	  recurve	  i	  2015	  på	  
grund,	  at	  resultatniveauet	  er	  for	  langt	  fra	  internationalt	  topniveau.	  	  

• 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.	  Efter	  en	  længere	  diskussion	  var	  der	  
blandt	  skytterne	  enighed	  om,	  at	  hver	  skytte	  selv	  er	  ansvarlig	  for	  sin	  forberedelse	  
(teknisk	  træning,	  fysisk	  træning	  osv.),	  og	  i	  forhold	  til	  budgettet	  ønsker	  herre	  
recurve	  bruttolandsholdet	  ikke	  at	  få	  tilknyttet	  en	  herre	  landstræner,	  der	  
arrangerer	  samlinger,	  deltager	  ved	  turneringer	  osv.	  Støtten	  fra	  Bueskydning	  
Danmark	  ønskes	  i	  stedet	  at	  gå	  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.	  Der	  er	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvordan	  en	  
skytterepræsentant	  bedst	  muligt	  forvalter	  sin	  opgave,	  og	  det	  må	  være	  op	  til	  den	  
valgte	  skytterepræsentant	  at	  vurdere,	  hvordan	  han/hun	  varetager	  opgaven	  til	  
gavn	  for	  sine	  holdkammeraters	  bedste.	  

• Beslutning	  truffet	  om,	  at	  der	  er	  valg	  til	  skytterepræsentant	  i	  forbindelse	  med	  
Nytårspokalen	  i	  januar	  2015.	  	  

	  
	  Eventuelt	  


