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Information	  om	  sæsonen	  2015	  
Bueskydning	  Danmark	  informerer	  hermed	  om	  bruttolandsholdene	  for	  senior	  og	  ungdom	  
for	  recurve	  og	  compound	  for	  udendørsæsonen	  2015,	  samt	  hvordan	  udtagelse	  til	  diverse	  
internationale	  stævner	  vil	  ske.	  	  
Dokumentet	  bliver	  løbende	  revideret,	  og	  datoen	  på	  første	  side	  fortæller,	  hvilken	  udgave	  
du	  sidder	  med.	  
	  
Samarbejdet	  med	  Team	  Danmark	  i	  2015	  
Bueskydning	  Danmark	  har	  i	  efteråret	  2014	  evalueret	  årets	  gang	  med	  Team	  Danmark,	  og	  
vi	  har	  diskuteret	  perspektiverne	  for	  2015	  gennem	  blandt	  andet	  en	  Masterplan	  for	  året.	  
Denne	  proces	  udgør	  vores	  grundlag	  for	  at	  lave	  en	  ansøgning	  til	  Team	  Danmark	  for	  2015.	  
En	  ansøgning	  der	  altså	  hviler	  på	  et	  solidt	  aftalegrundlag	  inden,	  vores	  Team	  Danmark-‐
konsulent	  indstiller	  den	  til	  godkendelse	  hos	  Team	  Danmarks	  bestyrelse.	  Ansøgningen	  
blev	  vurderet	  og	  godkendt	  af	  Team	  Danmarks	  bestyrelse	  den	  1.	  december	  2014.	  Det	  gør,	  
at	  vi	  nu	  kender	  rammerne	  for	  vores	  indsats	  i	  2015.	  Dem	  kan	  du	  læse	  om	  i	  dette	  
dokument.	  	  
Bueskydning	  Danmark	  er	  indplaceret	  som	  Internationalt	  eliteforbund	  i	  Team	  Danmarks	  
støttekoncept	  2013	  –	  2016.	  I	  indstillingen	  til	  Team	  Danmarks	  bestyrelse	  den	  1.	  december	  
2014	  hed	  det	  følgende	  om	  Bueskydning	  Danmark:	  
Indplaceringen	  som	  Internationalt	  Eliteforbund	  er	  relateret	  til	  Dame	  Recurve.	  Herudover	  
omfatter	  samarbejdet	  Herre	  Compound,	  samt	  talentudvikling.	  	  
Samarbejdet	  i	  2015	  med	  Team	  Danmark	  er	  dermed	  fokuseret	  på	  primært	  dame	  
recurvelandsholdet,	  som	  omfatter	  satsningen	  for	  skytterne	  i	  denne	  kategori	  samt	  Niels	  
Dall	  som	  landstræner	  for	  dette	  hold.	  Dernæst	  har	  vi	  et	  samarbejdede	  for	  at	  opretholde	  
herre	  compound	  landsholdets	  verdensklasseniveau.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  støtter	  Team	  
Danmark	  i	  mindre	  omfang	  en	  talentudvikling,	  som	  blandt	  andet	  ses	  i	  form	  af	  støtte	  til	  
herre	  recurve	  frem	  mod	  VM.	  	  
Bueskydning	  Danmark	  får	  også	  støtte	  fra	  Team	  Danmark	  til	  at	  opretholde	  	  
sportscheffunktionen,	  og	  sportschefens	  primære	  opgaver	  relaterer	  sig	  til	  de	  
satsningsområder,	  som	  Team	  Danmark	  og	  Bueskydning	  Danmark	  samarbejder	  om.	  
Vi	  arbejder	  på,	  at	  også	  dame	  compound	  og	  herre	  recurve	  i	  fremtiden	  vil	  opnå	  en	  støtte	  
hos	  Team	  Danmark	  på	  lige	  fod	  med	  de	  andre	  kategorier.	  For	  at	  komme	  i	  betragtning	  til	  en	  
vurdering	  af,	  om	  disse	  kategorier	  er	  støtteberettiget	  kræver	  det,	  at	  resultaterne	  lever	  op	  
til	  forudsætningerne	  for	  at	  indgå	  i	  støttekategorien	  for	  Internationalt	  eliteforbund.	  
Forudsætningerne	  lyder:	  ”[forbundet]…	  har	  flere	  atleter	  eller	  hold,	  som	  har	  opnået	  
placeringer	  ved	  VM	  eller	  OL	  i	  løbet	  af	  periode	  2009-‐2012,	  der	  afspejler	  et	  realistisk	  top-‐
otte	  resultatperspektiv	  til	  VM	  eller	  OL	  i	  den	  to-‐årige	  støtteperiode”	  (Team	  Danmarks	  
Støttekoncept	  2013-‐2016).	  Eller	  sagt	  på	  en	  anden	  måde;	  der	  skal	  være	  resultater	  på	  
allerhøjeste	  niveau	  til	  især	  VM	  og	  OL	  for,	  at	  vi	  kan	  komme	  i	  mål	  med	  at	  opnå	  støtte	  til	  
dame	  compound	  og	  herre	  recurve.	  På	  samme	  måde	  skal	  herre	  compound	  og	  dame	  
recurve	  fastholde	  deres	  nuværende	  verdensklasseniveau	  for	  at	  fastholde	  støtten.	  
	  
Team	  Danmark	  støttede	  atleter	  
I	  vores	  samarbejde	  med	  Team	  Danmark	  udpeger	  vi	  nogle	  bueskytter,	  der	  får	  status	  som	  
Team	  Danmark-‐atleter.	  De	  inddeles	  i	  Team	  Danmark	  i	  tre	  kategorier.	  De	  er:	  
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Verdensklasse-‐atleter	  
• Maja	  Jager,	  recurve	  
• Carina	  Rosenvinge	  Christiansen,	  recurve	  
• Anne	  Marie	  Laursen,	  recurve	  

	  
Elite-‐atleter	  

• Martin	  Damsbo,	  compound	  
• Stephan	  Hansen,	  compound	  

	  
Team	  Danmark-‐atleter	  

• Nynne	  Holdt-‐Caspersen,	  recurve	  
• Natasja	  Bech,	  recurve	  
• Mathilde	  Tønder,	  recurve	  

Disse	  atleter	  har	  adgang	  til	  Team	  Danmarks	  ekspertbistand	  efter	  nærmere	  aftale.	  
	  
Derudover	  har	  en	  række	  unge	  bueskytter	  en	  sportslig	  godkendelse	  fra	  Team	  Danmark,	  
som	  kan	  benyttes	  til	  at	  få	  fleksible	  muligheder	  på	  ungdoms-‐	  og	  erhvervsuddannelse	  i	  
forhold	  til	  at	  prioritere	  elitesporten.	  	  
	  
	  
Tilkendegivelse	  for	  deltagelse	   	  
Den	  1.	  december	  2014	  var	  deadline	  for	  bruttolandsholdsskytterne	  for	  at	  sende	  
information	  til	  Bueskydning	  Danmark	  om,	  hvilke	  stævner	  han/hun	  vil	  forsøge	  at	  
kvalificere	  sig	  til.	  Tilkendegivelsen	  er	  vejledende,	  men	  ønsker	  en	  skytte	  at	  ændre	  sin	  liste	  
over	  stævner,	  han/hun	  går	  efter	  kvalifikation	  til,	  skal	  skytten	  senest	  fem	  uger	  inden	  de	  
offentliggjorte	  perioder	  for,	  hvornår	  landsholdene	  udtages,	  meddele	  dette	  til	  sportschef	  
Allan	  B.	  Grønkjær	  på	  mail.	  	  	  
Al	  kommunikation	  om	  dette	  skal	  ske	  via	  mail	  på	  2015@bueskydningdanmark.dk.	  	  
	  
Udtagelser	  til	  landsholdsopgaver	  for	  senior	  2015	  
Alle	  på	  bruttolandsholdene	  har	  mulighed	  for	  at	  kvalificere	  sig	  til	  internationale	  opgaver	  
under	  Bueskydning	  Danmark.	  Skytternes	  præstationer	  vil	  blive	  vurderet	  ud	  fra	  navngivne	  
udtagelsesstævner	  og/eller	  almindelige	  stævner.	  Under	  hver	  international	  turnering,	  som	  
er	  anført	  i	  det	  følgende,	  fremgår	  det,	  hvordan	  udtagelsen	  foregår.	  Alle	  udtagelser	  sker	  i	  
samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.	  
	  
Der	  vil	  blive	  afholdt	  udtagelsesskydninger	  for	  hhv.	  herre/dame	  recurve	  og	  herre/dame	  
compound	  på	  datoerne:	  
Dame	  recurve	  

• 2.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  
• 4.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 5.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  
• 6.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 11.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• Herudover	  valgfri	  deltagelse	  på	  udtagelsesskydningerne	  den	  25.	  og	  26.	  april.	  
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Herre	  recurve	  
• 4.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 5.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  
• 6.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 11.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 25.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 26.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  

Resultatet	  af	  de	  5	  af	  de	  6	  udtagelsesskydninger	  vil	  være	  tællende.	  
	  
Herre	  og	  dame	  compound	  

• 4.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 5.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  
• 11.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 25.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  face2face)	  
• 26.	  april	  (kvalifikationsrunde	  og	  cup-‐system)	  

Resultatet	  af	  de	  4	  af	  de	  5	  udtagelsesskydninger	  vil	  være	  tællende.	  
	  
Udtagelsesskydningerne	  vil	  danne	  grundlag	  for	  de	  landsholdsopgaver,	  Bueskydning	  
Danmark	  udtager	  til	  i	  2015.	  Konceptet	  for	  udtagelsesskydningerne	  er	  nærmere	  beskrevet	  
i	  dokumentet	  ”Udtagelsesstævner	  2015”.	  
	  
Bueskydning	  Danmark	  forventer	  at	  sende	  skytter	  til	  nedenstående	  opgaver.	  Som	  
udgangspunkt	  er	  alle	  pladser	  med	  fuld	  selvbetaling,	  da	  vi	  endnu	  ikke	  kender	  budgettet	  for	  
2015.	  	  
	  
EM	  indendørs	  (se	  mere	  i	  særskilt	  dokument	  om	  udtagelse	  for	  EM	  indendørs)	  
Udtagelsen	  til	  EM	  indendørs	  sker	  på	  følgende	  måde:	  	  

• Alle	  stævner	  i	  perioden	  frem	  til	  den	  26.	  januar	  2015	  vil	  danne	  grundlag	  for	  
udtagelsen.	  

• Bueskydning	  Danmark	  vil	  særligt	  holde	  øje	  med	  danske	  stævner,	  men	  der	  vil	  også	  
være	  en	  del	  udenlandske	  stævner	  som	  f.eks.	  WC3	  i	  Nimes,	  Berlin	  Open	  samt	  
stævner	  i	  nord-‐Tyskland	  og	  Sverige,	  som	  danske	  skytter	  kan	  deltage	  i.	  

Budget:	  
• Vejledende	  budget:	  Cirka	  8.300	  kr.	  per	  person	  (i	  dobbeltværelse).	  
• Der	  er	  støtte	  til	  3	  compoundskytter	  (herre	  eller	  dame),	  der	  stiller	  op	  i	  

seniorrækken,	  og	  disse	  vil	  have	  en	  egenbetaling	  på	  3000	  kr.	  per	  person.	  Øvrige	  
deltagere	  har	  100%	  egenbetaling.	  

	  
Grand	  Prix	  i	  Grækenland	  
Udtagelsen	  til	  Grand	  Prix	  sker	  på	  følgende	  måde:	  	  

• Danmark	  må	  stille	  med	  6	  skytter	  i	  hver	  klasse.	  Er	  der	  flere	  skytter	  end	  dette,	  der	  
har	  tilkendegivet,	  at	  de	  ønsker	  at	  gå	  efter	  en	  udtagelse,	  vil	  der	  blive	  lavet	  et	  
indendørs	  70	  meter	  (recurve)	  og	  50	  meter	  (compound)	  udtagelsesstævne	  i	  
februar	  2015.	  Information	  om	  denne	  skydning	  vil	  blive	  offentliggjort	  efter	  
tidsfristen	  for	  tilbagemeldinger	  fra	  bruttolandsholdsskytterne,	  dvs.	  efter	  den	  1.	  
december	  2014.	  
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• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  5	  eller	  6.	  
Budget:	  

• Vejledende	  budget	  ved	  100%	  egenbetaling:	  Cirka	  8.400	  kr.	  per	  person	  (i	  
dobbeltværelse)	  

• Der	  vil	  være	  støtte	  til	  herre	  recurve	  på	  1.500-‐2.500	  kr.	  per	  person	  alt	  efter,	  hvor	  
mange	  der	  deltager.	  

	  
World	  Cup	  1	  i	  Shanghai	  
Udtagelsen	  til	  World	  Cup	  1	  sker	  på	  følgende	  måde:	  

• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  De	  fire	  bedst	  placerede	  skytter	  fra	  
udtagelsesstævner	  den	  4.,	  5.,	  6.	  april	  og	  11.	  april	  (herre	  recurve)	  og	  4.,	  5.	  april	  og	  
11.	  april	  (dame	  compound)	  tilbydes	  en	  plads	  på	  landsholdet.	  	  

• For	  herre	  compund	  udtages	  holdet	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  i	  samråd	  med	  
Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær	  i	  samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  16.	  
Budget:	  

• Vejledende	  budget	  ved	  100%	  egenbetaling:	  Cirka	  12500	  kr.	  per	  person	  (i	  
dobbeltværelse).	  

• Herre	  compound:	  Martin	  Damsbo	  og	  Stephan	  Hansen	  uden	  egenbetaling.	  En	  3.	  
herre	  compound	  skytte	  har	  brugerbetaling	  på	  5.000	  kr.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  
Danmark	  og	  Team	  Danmark.)	  

• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  Deltagelse	  muligt	  ved	  100%	  egenbetaling	  
• Dame	  recurve:	  Op	  til	  fire	  skytter	  uden	  selvbetaling.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  

Danmark	  og	  Team	  Danmark.)	  
	  
World	  Cup	  2	  i	  Antalya	  

• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  De	  fire	  bedst	  placerede	  skytter	  fra	  
udtagelsesstævner	  den	  4.,	  5.,	  6.,	  11.	  og	  25.-‐26.	  april	  (herre	  recurve)	  og	  4.,	  5.,	  11.	  og	  
25.-‐26.	  april	  (dame	  compound)	  tilbydes	  en	  plads	  på	  landsholdet.	  

• For	  herre	  compund	  udtages	  holdet	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  i	  samråd	  med	  
Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær	  i	  samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• Udtagelsen	  for	  herre	  recurve	  og	  dame	  compound	  finder	  sted	  i	  uge	  18.	  For	  dame	  
recurve	  og	  herre	  compound	  sættes	  holdet	  senest	  den	  11.	  maj.	  

Budget:	  
• Vejledende	  budget	  ved	  100%	  egenbetaling:	  Cirka	  11000	  kr.	  per	  person	  (i	  

dobbeltværelse).	  
• Herre	  compound:	  Martin	  Damsbo	  og	  Stephan	  Hansen	  uden	  egenbetaling.	  En	  3.	  

herre	  compound	  skytte	  har	  brugerbetaling	  på	  3.000	  kr.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  
Danmark	  og	  Team	  Danmark.).	  4.	  skytte	  kan	  deltage	  ved	  100%	  egenbetaling.	  

• Herre	  recurve:	  Op	  til	  tre	  skytter	  med	  egenbetaling	  på	  3.000	  kr.	  per	  person.	  4.	  
skytte	  kan	  deltage	  ved	  100%	  egenbetaling.	  



  6 
 

• Dame	  compound:	  Op	  til	  tre	  skytter	  med	  egenbetaling	  på	  3.000	  kr.	  per	  person.	  4.	  
skytte	  kan	  deltage	  ved	  100%	  egenbetaling.	  	  

• Dame	  recurve:	  Op	  til	  fire	  skytter	  uden	  selvbetaling.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  
Danmark	  og	  Team	  Danmark.)	  

	  
European	  Games	  	  
(Kun	  recurveskytter	  kan	  deltage)	  
Ved	  EM	  2014	  kvalificerede	  Danmark	  en	  holdplads	  (3	  skytter)	  for	  dame	  recurve	  og	  en	  
individuelt	  herre	  recurve	  (1	  skytte)	  nationsplads,	  og	  den	  kan	  byttes	  til	  en	  herre	  recurve	  
holdplads	  (3	  skytter),	  hvis	  det	  lykkes	  at	  komme	  blandt	  de	  fire	  sidste	  hold	  ved	  den	  særlige	  
kvalifikationsturnering	  for	  hold	  ved	  Grand	  Prix	  2015	  i	  Grækenland.	  Reglerne	  heri	  er	  som	  
følger:	  
Grand	  Prix	  Event	  (GPE).	  	  
Team	  Qualification	  (4	  teams):	  

• The	  NOCs	  of	  the	  four	  (4)	  best	  ranked	  teams	  per	  gender	  at	  the	  GPE	  will	  obtain	  three	  
(3)	  quota	  places.	  The	  GPE	  will	  be	  open	  to	  all	  NOCs	  that	  did	  not	  qualify	  a	  team	  
through	  the	  European	  Championships	  and	  will	  be	  held	  at	  the	  end	  of	  the	  qualification	  
period.	  

• If	  any	  of	  the	  four	  (4)	  NOCs	  that	  qualified	  three	  (3)	  quota	  places	  through	  the	  GPE	  had	  
already	  obtained	  one	  (1)	  quota	  place	  for	  the	  individual	  competition	  at	  the	  EAC,	  this	  
individual	  quota	  place	  will	  be	  added	  to	  the	  list	  of	  available	  quota	  places	  at	  the	  Final	  
World	  Individual	  Qualifying	  Tournament.	  

Det	  vil	  sige,	  at	  Danmark	  skal	  kæmpe	  mod	  en	  række	  andre	  lande,	  der	  endnu	  ikke	  er	  
kvalificeret	  til	  European	  Games,	  om	  at	  komme	  med	  som	  hold	  til	  European	  Games.	  Det	  er	  
bl.a.	  lande	  som	  Italien,	  Holland,	  Tyrkiet,	  Polen	  og	  England,	  der	  ikke	  er	  kvalificeret	  på	  
herresiden.	  
	  
Udtagelse	  til	  European	  Games:	  	  

• Herre	  recurve:	  Den	  bedst	  placerede	  skytte	  fra	  udtagelsesstævner	  den	  4.,	  5.,	  6.,	  11.	  
og	  25.-‐26.	  april	  (herre	  recurve)	  tilbydes	  en	  plads	  på	  landsholdet	  (skyttens	  fem	  
bedste	  ud	  af	  de	  seks	  resultater	  vil	  være	  tællende).	  Vinder	  Danmark	  ved	  sidste	  
kvalifikationsturnering,	  der	  finder	  sted	  ved	  GP1	  i	  Grækenland	  i	  marts,	  en	  
holdplads,	  vil	  det	  være	  de	  tre	  bedst	  placerede	  skytter	  fra	  samme	  
udtagelsesstævner,	  der	  udgør	  landsholdet	  til	  European	  Games,	  mens	  den	  4.	  bedst	  
placerede	  udgør	  reserven	  for	  holdet.	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær	  i	  samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• Udtagelsen	  for	  herre	  recurve	  finder	  sted	  i	  uge	  18.	  Udtagelsen	  for	  dame	  recurve	  	  
sker	  senest	  den	  1.	  juni.	  

Budget:	  
• Deltagelse	  er	  uden	  egenbetaling	  for	  3	  dame	  recurve	  skytter	  og	  1	  eller	  3	  herre	  

recurve	  skytter	  (muligt	  via	  Danmarks	  Olympiske	  Komite/DIF).	  
	  
VM	  i	  København	  

• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  De	  fire	  bedst	  placerede	  fra	  udtagelsesstævner	  
den	  4.,	  5.,	  6.,	  11.	  og	  25.-‐26.	  april	  (herre	  recurve)	  og	  4.,	  5.,	  11.	  og	  25.-‐26.	  april	  (dame	  
compound)	  tilbydes	  en	  plads	  på	  landsholdet.	  De	  tre	  bedst	  placerede	  fra	  
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udtagelsesskydningerne	  udgør	  landsholdet	  til	  VM,	  mens	  den	  4.	  bedst	  placerede	  
udgør	  reserven	  for	  de	  respektive	  hold.	  

• For	  herre	  compound	  udtages	  holdet	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  i	  samråd	  med	  
Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær	  i	  samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• Udtagelsen	  for	  herre	  recurve	  og	  dame	  compound	  finder	  sted	  i	  uge	  18.	  Udtagelsen	  
for	  dame	  recurve	  og	  herre	  compound	  sker	  senest	  den	  1.	  juni.	  

Særligt	  for	  VM:	  
• Skade	  og	  udskiftning	  af	  skytte:	  Når	  holdet	  er	  udtaget,	  skal	  en	  udtaget	  skytte	  

(inklusiv	  reserverne)	  være	  indstillet	  på,	  at	  evt.	  sygdom,	  skade	  (eller	  symptomer	  på	  
skader)	  eller	  manglende	  træning	  skal	  meddeles	  landsholdsledelsen.	  	  
En	  skytte	  kan	  blive	  udskiftet	  fra	  VM-‐holdet	  op	  til	  VM’s	  start,	  hvis	  skytten	  er	  skadet,	  
syg	  eller	  ikke	  får	  trænet,	  samt	  hvis	  skytten	  overtræder	  reglerne	  for	  samarbejde	  på	  
landsholdet,	  herunder	  Code	  of	  conduct	  for	  Bueskydning	  Danmarks	  landshold.	  
Hvis	  en	  skytte	  er	  skadet	  eller	  har	  været	  syg,	  kan	  skytten	  blive	  bedt	  om	  at	  tilse	  en	  
læge,	  som	  Bueskydning	  Danmark	  samarbejder	  med.	  Sammenholdt	  med	  lægens	  
vurdering	  kan	  skytten	  blive	  bedt	  om	  at	  deltage	  i	  en	  konkurrencetest	  ,	  hvor	  skytten	  
skal	  skyde:	  

o Recurve:	  72	  tællende	  pile	  på	  70	  meter	  samt	  3-‐5	  matchskydninger	  (samme	  
dag)	  

o Compound:	  72	  tællende	  pile	  på	  50	  meter	  samt	  3-‐5	  matchskydninger	  
(samme	  dag)	  
Skytten	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  lave	  testen	  to	  gange,	  hvis	  dette	  vurderes	  
nødvendigt.	  	  
Hvis	  skytten	  vurderes	  til	  ikke	  at	  være	  i	  VM-‐form,	  kan	  den	  sportslige	  ledelse	  
anbefale	  til	  Bueskydning	  Danmarks	  bestyrelse,	  at	  skytten	  udskiftes	  med	  
reserven.	  

Budget:	  
• Deltagelse	  er	  uden	  egenbetaling	  for	  alle	  –	  	  dvs.	  3	  skytter	  i	  hver	  kategori	  (muligt	  via	  

Bueskydning	  Danmark	  og	  Team	  Danmark.)	  
	  
World	  Cup	  3	  i	  Polen	  

• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  Udtagelse	  sker	  på	  baggrund	  af	  resultater	  fra	  
udtagelsesstævner	  samt	  stævner	  i	  Danmark	  og	  udlandet	  i	  perioden	  1.	  april	  –	  30.	  
juni.	  Har	  en	  skytte	  inden	  WC3	  vundet	  World	  Cup-‐points,	  vil	  dette	  tælle	  højt	  for	  en	  
udtagelse	  til	  WC3.	  

• For	  herre	  compund	  udtages	  holdet	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  i	  samråd	  med	  
Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær	  i	  samråd	  med	  Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  27	  eller	  28.	  
	  
Budget:	  

• Vejledende	  budget	  ved	  100%	  egenbetaling:	  Cirka	  9.600	  kr.	  per	  person	  (i	  
dobbeltværelse).	  Ved	  egen	  kørsel	  kan	  prisen	  nedbringes.	  
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• Herre	  compound:	  Martin	  Damsbo	  uden	  egenbetaling.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  
Danmark	  og	  Team	  Danmark.).	  Andre	  har	  100%	  egenbetaling.	  	  

• Herre	  recurve,	  dame	  recurve	  og	  dame	  compound:	  Deltagelse	  muligt	  ved	  100%	  
egenbetaling.	  	  
	  

World	  Cup	  4	  i	  Colombia	  
• Herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  Udtagelse	  sker	  på	  baggrund	  af	  resultater	  fra	  

udtagelsesstævner	  samt	  stævner	  i	  Danmark	  og	  udlandet	  i	  perioden	  1.	  april	  -‐	  16.	  
august.	  Har	  en	  skytte	  inden	  WC4	  vundet	  World	  Cup-‐points,	  vil	  dette	  tælle	  højt	  for	  
en	  udtagelse	  til	  WC4.	  

• For	  herre	  compund	  udtages	  holdet	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  i	  samråd	  med	  
Bueskydning	  Danmarks	  Eliteansvarlige.*	  

• For	  dame	  recuve	  udtages	  holdet	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær.*	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  34.	  
Budget:	  

• Vejledende	  budget	  ved	  100%	  egenbetaling:	  Cirka	  12.600	  kr.	  per	  person	  (i	  
dobbeltværelse).	  	  

• Herre	  compound,	  herre	  recurve	  og	  dame	  compound:	  Deltagelse	  muligt	  ved	  100%	  
egenbetaling.	  	  

• Dame	  recurve:	  Op	  til	  tre	  skytter	  uden	  selvbetaling.	  (Muligt	  via	  Bueskydning	  
Danmark	  og	  Team	  Danmark.)	  

	  
OL-‐test	  event	  i	  Brasilien	  
For	  recurveskytter	  

• Efter	  VM	  vurderes	  det,	  om	  Danmark	  skal	  deltage,	  og	  hvor	  mange	  skytter	  der	  skal	  
deltage.	  Skytterne	  udtages	  af	  landstræner	  Niels	  Dall	  og	  sportschef	  Allan	  B.	  
Grønkjær.*	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  32	  eller	  33.	  
	  
Udtagelse	  af	  hold	  under	  hver	  turnering	  
Mixhold:	  Den	  bedste	  herre	  og	  dame	  skyder	  mixhold	  i	  begge	  kategorier	  med	  mindre	  skade,	  
sygdom	  eller	  lignende	  indfinder	  sig	  hos	  denne/disse	  skytter.	  
Hold:	  De	  tre	  bedste	  skytter	  skyder	  hold	  med	  mindre	  skade,	  sygdom	  eller	  lignende	  
indfinder	  sig	  hos	  denne/disse	  skytter.	  Dog	  gælder	  det	  for	  dame	  recurve,	  at	  holdet	  sættes	  
af	  dame	  landstræner	  Niels	  Dall	  i	  samråd	  med	  det	  øvrige	  sportslige	  team.	  
	  
*	  Særligt	  for	  dame	  recurve	  og	  herre	  compound	  i	  forbindelse	  med	  udtagelser	  
På	  grund	  af	  samarbejdet	  med	  Team	  Danmark	  med	  fokus	  på	  primært	  hold	  hos	  dame	  
recurve	  og	  herre	  compound	  og	  sekundært	  de	  individuelle	  præstationer	  hos	  dame	  recurve	  
og	  herre	  compound	  vil	  udtagelsen	  af	  skytter	  til	  disse	  to	  hold	  ske	  ud	  fra	  en	  
helhedsbetragtning.	  	  
I	  udtagelsen	  lægges	  der	  derfor	  vægt	  på	  de	  enkelte	  skytters	  resultater	  fra	  især	  de	  
navngivne	  udtagelsesstævner	  og	  almindelige	  stævner,	  hvor	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  vurdere	  
skytternes	  evne	  til	  at	  præstere	  i	  konkurrencesituationer.	  Samtidig	  vil	  vi	  vurdere	  skytterne	  
i	  forhold	  til	  hver	  enkelt	  skyttes	  erfaring,	  udviklingspotentiale,	  træningsindsats,	  
stævneaktivitet	  og	  evne	  til	  at	  samarbejde	  på	  et	  team.	  	  
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Hos	  herre	  compound	  og	  dame	  recurve	  vil	  der	  kunne	  dispenseres	  fra	  deltagelse	  i	  en	  eller	  
flere	  af	  de	  seks	  udtagelsesskydninger	  ud	  fra	  et	  individuelt	  hensyn	  til	  den	  enkelte	  skytte.	  
Dispensationen	  kan	  gives	  i	  tilfælde	  såsom	  skade,	  sygdom	  samt	  meget	  særlige	  forhold	  til	  
job	  og	  uddannelse.	  	  
	  
Bueskydning	  Danmarks	  forventning	  til	  alle	  skytter	  

Vi	  forventer,	  at	  alle	  vores	  skytter:	  

• Agerer	  professionelt	  på	  og	  udenfor	  banen:	  
Bueskydning	  Danmark	  ønsker,	  at	  vores	  landsholdsskytter	  er	  fysisk	  velforberedt	  
samt	  at	  de	  udviser	  mentalt	  overskud.	  Det	  kræver	  en	  seriøs	  og	  professionel	  
indstilling	  og	  holdning	  til	  al	  rejse-‐	  eller	  træningsaktiviteter.	  Det	  gælder	  også	  
fornuftige	  spisevaner	  og	  søvn	  samt	  rutiner	  omkring	  forberedelse	  til	  turneringer	  og	  
evaluering.	  

• Udviser	  respekt	  og	  ydmyghed	  overfor	  aktører	  og	  miljø:	  
Vi	  handler	  i	  respekt	  for	  hinanden,	  for	  indgåede	  aftaler	  og	  med	  loyalitet	  overfor	  
beslutninger	  til	  alle	  aktører	  i	  miljøet,	  herunder	  eksempelvis	  trænere,	  modstandere,	  
forældre,	  dommere,	  tilskuere	  og	  medier.	  
Vi	  optræder	  professionelt	  på	  og	  uden	  for	  banen	  –	  med	  en	  adfærd	  og	  
kommunikation,	  der	  fremmer	  ens	  egne,	  holdkammeraters,	  træneres	  og	  holdets	  
muligheder	  for	  at	  præstere	  optimalt.	  

• Udviser	  loyalitet	  og	  vilje	  til	  at	  samarbejde:	  
Bueskydning	  Danmark	  forventer,	  at	  bueskytten	  til	  en	  hver	  tid	  udviser	  loyalitet	  
over	  for	  Bueskydning	  Danmark	  og	  dennes	  samarbejdspartnere,	  sine	  
holdkammerater	  og	  sin	  klub.	  	  

• Er	  en	  god	  holdkammerat:	  	  
Bueskytter	  skal	  være	  gode	  sportskolleger,	  og	  man	  støtter	  og	  bakker	  om	  sine	  
holdkammerater	  både	  på	  og	  uden	  for	  banen.	  

	  
	  
	  
Udtagelser	  til	  landsholdsopgaver	  for	  ungdom	  2015	  
Bruttolandsholdet	  2015	  for	  ungdom	  udtages	  i	  starten	  af	  2015.	  	  
Udtagelse	  til	  udenlandske	  stævner	  for	  ungdomslandshold	  foretages	  af	  den/de	  ansvarlige	  
trænere	  for	  ungdomslandshold	  og	  sportschefen	  i	  samråd	  med	  den	  Eliteansvarlige.	  I	  
udtagelses	  vil	  der	  lægges	  vægt	  på	  mange	  forhold	  såsom	  udviklingspotentiale,	  
træningsindsats,	  stævneaktivitet,	  stævneresultater,	  sociale	  kompetence.	  Læs	  mere	  om	  
disse	  forventninger	  herunder.	  	  
Bueskydning	  Danmark	  forventer	  at	  sende	  skytter	  til	  nedenstående	  opgaver.	  Som	  
udgangspunkt	  er	  alle	  pladser	  med	  fuld	  selvbetaling,	  da	  vi	  endnu	  ikke	  kender	  budgettet	  for	  
2015.	  	  
	  
Junior	  Cup	  1	  i	  Østrig	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  16	  eller	  17.	  
• Forventet	  budget	  per	  person	  på	  8000	  kr.	  	  
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U-‐VM	  i	  USA	  

• Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  18	  eller	  19	  
• Forventet	  budget	  per	  person	  på	  12000	  kr.	  Det	  forventes,	  at	  der	  vil	  være	  støtte	  fra	  

Bueskydning	  Danmark	  til	  udvalgte	  skytter.	  	  
NUM	  

• Som	  i	  tidligere	  år	  vil	  Bueskydning	  Danmark	  navngive	  landshold	  i	  hver	  klasse.	  
Udtagelsen	  finder	  sted	  i	  uge	  20	  eller	  21.	  

	  
For	  at	  repræsentere	  Danmark	  forventes	  desuden	  et	  højt	  sportsligt	  niveau,	  som	  skal	  vises	  
ved	  danske	  stævner	  og	  evt.	  ved	  landsholdssamlinger.	  
I	  særlige	  tilfælde	  vil	  det	  være	  muligt	  for	  landstrænerteamet	  at	  vurdere,	  om	  der	  kan	  
dispenseres	  fra	  et	  eller	  flere	  krav.	  

Forventninger	  til	  en	  skytter,	  der	  har	  ambitioner	  om	  at	  indgå	  på	  
ungdomslandsholdets	  bruttotrup	  
Uddannelse:	  
Vi	  forventer	  at	  bueskytten	  prioriterer	  sporten	  højt,	  og	  det	  er	  derfor	  også	  forventet	  at	  
bueskytten	  overvejer	  at	  ansøge	  om	  Team	  Danmark	  forlængelse	  af	  ungdomsuddannelsen	  
(f.eks.	  gymnasiet	  eller	  teknisk	  skole).	  Dette	  for	  at	  få	  mere	  tid	  ved	  siden	  af	  skolen	  til	  
træning,	  lektier	  mv.	  I	  forbindelse	  med	  videregående	  uddannelser	  forventes	  det	  også,	  at	  
man	  tager	  imod	  de	  muligheder,	  der	  måtte	  være	  for	  at	  tilgodese	  sporten	  mest	  muligt.	  
Disse	  beslutninger	  bør	  dog	  tages	  i	  samråd	  med	  trænerteamet	  og	  sportschef,	  da	  der	  kan	  
være	  forhold,	  som	  taler	  både	  for	  og	  imod	  i	  den	  specifikke	  situation.	  
	  
Træningsmængde:	  
For	  at	  kunne	  leve	  op	  til	  potentialet	  som	  eliteskytte	  er	  det	  vigtigt	  at	  træningsmængden	  
hænger	  sammen	  med	  ambitionerne.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  skytten	  følger	  
nedenstående	  retningslinjer	  for	  træningsmængder.	  Træningsmængden	  er	  vejledende	  og	  
hver	  skytte	  skal	  aftale	  dette	  nærmere	  med	  sin	  træner.	  

	  

Aldersklasse	   Træning	  
Timer	  /	  uge	  

Styrke-‐	  /	  motionstræning	  
Timer	  /	  uge	  

Aspirant	   10	   1	  
Kadet	   15	   2	  
Junior	   20+	   4	  

	  
Planlægning:	  
For	  at	  holde	  træningen	  målrettet	  og	  for	  at	  optimere	  den	  indsats,	  som	  bueskytten	  yder,	  er	  
det	  krævet,	  at	  bueskytten	  følger	  en	  træningsplan	  samt	  fører	  en	  træningslogbog.	  Logbogen	  
skal	  føres	  for	  efterfølgende	  at	  kunne	  evaluere	  træningsindsatsen	  og	  se,	  hvor	  der	  eventuelt	  
skal	  justeres	  på	  træningsplanen	  for	  den	  efterfølgende	  periode.	  Skytterne	  vil	  blive	  
instrueret	  af	  ungdomslandstræneren	  i,	  hvordan	  de	  skal	  føre	  træningsplanen	  og	  logbogen.	  	  
	  
Stævner:	  
Det	  er	  vigtigt	  for	  bueskyttens	  udvikling	  at	  deltage	  ved	  stævner.	  Derfor	  forventes	  der	  som	  
udgangspunkt	  deltagelse	  ved	  så	  mange	  stævner	  som	  muligt.	  Stævner,	  som	  bueskytten	  
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forventer	  at	  deltage	  ved,	  skal	  fremgå	  af	  træningsplanen	  ved	  starten	  af	  sæsonen	  og	  skal	  
godkendes	  af	  ungdomslandstræneren.	  Under	  udarbejdelse	  af	  træningsplanen	  kan	  der	  dog	  
i	  visse	  situationer	  argumenteres	  for	  perioder	  uden	  stor	  stævnedeltagelse.	  
Der	  forventes	  desuden	  en	  seriøs	  og	  professionel	  tilgang	  til	  og	  opførsel	  ved	  stævner.	  
	  
Bueskydning	  Danmarks	  forventning	  til	  alle	  skytter	  

Vi	  forventer,	  at	  alle	  vores	  skytter:	  

• Agerer	  professionelt	  på	  og	  udenfor	  banen:	  
Bueskydning	  Danmark	  ønsker,	  at	  vores	  landsholdsskytter	  er	  fysisk	  velforberedt	  
samt	  at	  de	  udviser	  mentalt	  overskud.	  Det	  kræver,	  at	  talenter	  i	  en	  tidlig	  alder	  lærer	  
en	  seriøs	  og	  professionel	  indstilling	  og	  holdning	  til	  al	  rejse-‐	  eller	  
træningsaktiviteter.	  Det	  gælder	  også	  fornuftige	  spisevaner	  og	  søvn	  samt	  rutiner	  
omkring	  forberedelse	  til	  turneringer	  og	  evaluering.	  

• Udviser	  respekt	  og	  ydmyghed	  overfor	  aktører	  og	  miljø:	  
Vi	  handler	  i	  respekt	  for	  hinanden,	  for	  indgåede	  aftaler	  og	  med	  loyalitet	  overfor	  
beslutninger	  til	  alle	  aktører	  i	  miljøet,	  herunder	  eksempelvis	  trænere,	  modstandere,	  
forældre,	  dommere,	  tilskuere	  og	  medier.	  
Vi	  optræder	  professionelt	  på	  og	  uden	  for	  banen	  –	  med	  en	  adfærd	  og	  
kommunikation,	  der	  fremmer	  ens	  egne,	  holdkammeraters,	  træneres	  og	  holdets	  
muligheder	  for	  at	  præstere	  optimalt.	  

• Udviser	  loyalitet	  og	  vilje	  til	  at	  samarbejde:	  
Bueskydning	  Danmark	  forventer,	  at	  bueskytten	  til	  en	  hver	  tid	  udviser	  loyalitet	  
over	  for	  Bueskydning	  Danmark	  og	  dennes	  samarbejdspartnere,	  sine	  
holdkammerater	  og	  sin	  klub.	  	  

• Er	  en	  god	  holdkammerat:	  	  
Bueskytter	  skal	  være	  gode	  sportskolleger,	  og	  man	  støtter	  og	  bakker	  om	  sine	  
holdkammerater	  både	  på	  og	  uden	  for	  banen.	  

Øvrigt	  
Ud	  over	  disse	  kriterier	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  bruttolandsholdet	  vil	  landstrænerteamet	  og	  
sportschefen	  lave	  en	  vurdering	  af	  bueskyttens	  niveau	  og	  talent,	  i	  forhold	  til	  om	  
bueskytten	  er	  egnet	  til	  en	  plads	  på	  bruttolandsholdet.	  
Landstrænerteamet	  og	  sportschefen	  kan	  invitere	  skytter,	  som	  ikke	  er	  blevet	  udtaget	  til	  
bruttoholdet,	  til	  at	  deltage	  i	  samlinger	  sammen	  med	  skytterne	  på	  bruttoholdet.	  	  
	  
Ved	  landsholdstræning,	  stævner	  og	  andre	  arrangementer	  med	  landsholdet,	  optræder	  i	  
bueskytterne	  i	  sportstøj.	  Vi	  forventer,	  at	  hver	  enkelt	  har	  en	  professionel	  holdning	  og	  
opførsel	  til	  hver	  opgave.	  Herunder	  er	  det	  bl.a.	  ikke	  acceptabelt	  at	  indtage	  alkohol	  under	  
eller	  i	  forbindelse	  med	  turneringer,	  stævner,	  træning	  og	  andre	  relaterede	  arrangementer.	  	  
	  


