
 

Allan	  B.	  Grønkjær	  -‐	  Sportschef	  -‐	  Bueskydning	  Danmark	  
sportschef@bueskydningdanmark.dk	  -‐	  www.bueskydningdanmark.dk	  -‐	  Tlf.nr.	  41813171	  

 

1 

Udtagelsesprocedure	  for	  indendørs	  VM	  i	  Ankara,	  Tyrkiet	  den	  1.	  –	  6.	  marts	  2016.	  
Alle	  danske	  recurve	  og	  compound	  skytter	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  inde	  VM	  2016.	  
Udtagelsesproceduren	  starter	  allerede	  nu!	  	  
Inden	  den	  27.	  november	  2015	  skal	  de	  skytter,	  der	  ønsker	  at	  skyde	  om	  udtagelse,	  melde	  dette	  
på	  mail	  til	  sportschef	  Allan	  B.	  Grønkjær	  (2015@bueskydningdanmark.dk).	  Første	  deadline	  for	  
tilmelding	  af	  skytter	  er	  den	  2.	  dec.	  Her	  skal	  hver	  skytte	  også	  angive,	  om	  han/hun	  går	  efter	  en	  
plads	  som	  senior	  eller	  junior.	  Går	  man	  efter	  en	  seniorplads,	  skal	  man	  også	  stille	  op	  til	  stævnerne	  
frem	  mod	  udtagelsen	  i	  seniorrækkerne.	  	  
Denne	  tilkendegivelse	  er	  bindende,	  både	  hvad	  angår	  deltagelse	  og	  klasse!	  
Senest	  den	  2.	  december	  vil	  det	  blive	  oplyst,	  hvem	  der	  går	  efter	  VM	  pladserne.	  
	  
Danmark	  kan	  stille	  med	  tre	  skytter	  i	  hver	  klasse,	  men	  for	  at	  komme	  i	  betragtning	  skal	  
nedenstående	  opfyldes.	  
	  
Alle	  stævner	  i	  perioden	  frem	  til	  den	  1.	  februar	  2016	  vil	  danne	  grundlag	  for	  udtagelsen.	  
På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  der	  planlagt	  mange	  indendørs	  stævner	  i	  Danmark,	  men	  også	  
udenlandske	  stævner	  kan	  bruges	  som	  udtagelse.	  Deltager	  du	  i	  udenlandske	  stævner,	  skal	  du	  
meddele	  dette	  til	  sportschefen	  pr.	  mail,	  inklusiv	  en	  resultatliste.	  
For	  at	  kunne	  udtages	  skal	  der	  skydes	  mindst	  tre	  stævner	  og	  der	  skal	  opnås	  enten	  A-‐kravet	  
(skudt	  1	  gang)	  eller	  B-‐krav	  (skudt	  2	  gange)	  inden	  1.	  februar	  2016.	  Deltager	  man	  i	  Las	  Vegas	  og	  
skyder	  med	  tykke	  pile,	  skal	  man	  på	  forhånd	  give	  sportschef	  Allan	  B.	  Grønkjær	  besked	  om	  dette,	  
da	  der	  kan	  blive	  tale	  om	  et	  lidt	  hørere	  pointkrav.	  
	  

	   A-‐krav	  (1x)	  	  	  	  	  	  eller	   B-‐krav	  (2x)	  	  
1	  af	  resultaterne	  for	  B-‐krav	  skal	  skydes	  i	  perioden	  1.	  jan-‐1.	  feb.	  2016	  

Compound:	  
Herre:	  	   	   	   590	  points	   586	  point	  
Dame:	   	   	   577	  points	   568	  point	  
Herre	  Junior:	   	   	   581	  points	   573	  point	  
Dame	  Junior:	   	   	   574	  points	   560	  point	  
	  
Recurve:	  
Herre:	  	   	   	   582	  points	   575	  point	  
Dame:	   	   	   570	  points	   560	  point	  
Herre	  Junior:	   	   	   578	  points	   570	  point	  
Dame	  Junior:	   	   	   568	  points	   545	  point	  
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Alle	  skytter	  kan	  deltage	  i	  udtagelsesproceduren	  uanset,	  om	  man	  er,	  tidligere	  har	  været	  eller	  
aldrig	  har	  været	  på	  et	  bruttolandshold.	  Ovenstående	  krav	  skal	  dog	  være	  opfyldte	  og	  der	  
dispenseres	  ikke	  i	  forhold	  pointkrav.	  Samtidig	  skal	  det	  understreges,	  at	  bliver	  man	  udtaget	  til	  
VM	  indendørs,	  bliver	  man	  ikke	  automatisk	  optaget	  på	  et	  fremtidig	  bruttohold.	  
	  
Udtagelsen	  vil	  blive	  offentliggjort	  umiddelbart	  efter	  den	  1.	  februar	  2016,	  og	  beslutningen	  om	  
hvem	  der	  skal	  deltage,	  vil	  blive	  gjort	  på	  baggrund	  af	  de	  points,	  der	  er	  observeret/indberettet.	  	  
I	  tilfælde	  af	  pointlighed	  i	  en	  klasse	  hvor	  mere	  end	  3	  har	  kvalificeret	  sig,	  vil	  udtagelsen	  blive	  
foretaget	  af	  landstræneren	  og	  sportschefen	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af	  hvem,	  der	  vil	  kunne	  gøre	  det	  
bedste	  ved	  VM.	  
	  
Rejseinformation	  og	  økonomi:	  
Det	  forventes	  at	  der	  flyves	  til	  Ankara,	  Tyrkiet	  hvor	  arrangørerne	  afhenter	  i	  bus.	  Forventet	  afrejse	  
dato	  er	  mandag	  den	  29.	  februar	  og	  hjemrejse	  mandag	  den	  7.	  marts.	  
Samlet	  budget	  per	  skytte	  er	  ca.	  10.500	  kr.	  med	  overnatning	  i	  dobbelt	  værelser.	  
	  	  
Bueskydning	  Danmark	  støtter	  økonomisk	  til:	  	  

-‐ 3	  herre/dame	  senior	  compound	  skytter	  som	  hver	  har	  en	  egenbetaling	  på	  3.000	  kr.	  	  
Denne	  støtte	  er	  dog	  afhængig	  af	  endelig	  budget	  2016,	  som	  først	  er	  på	  plads	  sidst	  i	  2015.	  

-‐ Kun	  skytter	  på	  indendørs	  bruttolandsholdet,	  kan	  skyde	  sig	  til	  støttede	  pladser.	  
-‐ For	  at	  opnå	  en	  af	  de	  støttede	  pladser	  skal	  A-‐kravet	  skydes.	  

	  
Indendørs	  compound	  bruttolandshold	  2015/2016:	  
Herre:	  Martin	  Damsbo,	  Stephan	  Hansen,	  Patrick	  Laursen,	  Andreas	  Darum,	  Jan	  Bang,	  Stig	  M.	  
Andersen	  
Dame:	  Sarah	  Sönnichsen,	  Tanja	  A.	  Jensen,	  Erika	  Anear,	  Ida	  Frandsen	  
	  
Øvrige	  skytter	  er	  100%	  selvbetalere.	  
	  
	  
Bueskydning	  Danmark	  
Oktober	  2015.	  
	  


