
 
DANMARKS IDRÆTSFORBUND & BUESKYDNING DANMARK 

AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER – OL RIO DE JANEIRO 2016 
 
Introduktion 
WA’s internationale kvalifikationskrav og DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav udgør tilsammen grundlaget for aftalen om de nationale udtagelseskriterier for bueskydning til OL i Rio de Janeiro 2016. Aftalen sikrer et 
klart defineret grundlag hvorpå Bueskydning Danmark kan indstille atleter til udtagelse til DIF.  
 
Grundlæggende forudsætning 
Det er en grundlæggende forudsætning, men ingen garanti, for udtagelse til OL, at Danmark råder over minimum én nationskvoteplads opnået i løbet af kvalifikationsperioden, samt at den/de atleter der indstilles til udtagelse til 
OL, i perioden 26. juli 2015 - 4. juli 2016, har opnået en pointscore på minimum samme niveau som BD’s krav til kvalifikation til VM 2015.    
 
Re-allokerede nationskvotepladser 
Tildeling af re-allokerede nationskvotepladser fører ikke automatisk til udtagelse. Udtagelse af en bueskytte på en re-allokeret nationskvoteplads vil ske på baggrund af en konkret sportsfaglig analyse af resultater og potentialer, 
efter forudgående drøftelse mellem Bueskydning Danmark, Team Danmark og DIF..  
 
Dispensationer 
For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s Generelle Udtagelseskrav.  
  
Disciplin og Køn Nationale udtagelseskriterier Bemærkninger 
Hold - mænd og kvinder Opnår Danmark en nationskvoteplads for hold (3) ved VM i 2015, kan Bueskydning Danmark, såfremt ovennævnte 

grundlæggende forudsætninger er opfyldt, indstille holdet inkl. 3 navngivne skytter til udtagelse fra 10. august 2015, 
dog senest 4. juli 2016, efter forudgående drøftelse mellem BD, Team Danmark og DIF. 
 
Opnås nationskvotepladserne for hold først ved FTQT indstiller Bueskydning Danmark, såfremt ovennævnte 
grundlæggende forudsætninger er opfyldt, holdet inkl. 3 navngivne skytter til udtagelse senest 4. juli 2016, efter 
forudgående drøftelse mellem BD, Team Danmark og DIF. 

International kvalifikation sker på land (nationspladser) og ikke på 
navn.  
 
Bueskydning Danmark udarbejder selv, forud for første 
kvalifikationsmulighed, kriterierne for hvorledes BD vil udvælge 
de skytter til holdet der indstilles til udtagelse idet det kan 
forventes at flere skytter opfylder kravet om pointscore nævnt 
under grundlæggende forudsætninger. 

Individuelt - mænd og kvinder Opnår Danmark en individuel nationskvoteplads ved VM i 2015, kan Bueskydning Danmark, såfremt ovennævnte 
grundlæggende forudsætninger er opfyldt, indstille til udtagelse fra 10. august 2015, dog senest 4. juli 2016, efter 
forudgående drøftelse mellem BD, Team Danmark og DIF. 
 
Opnås en individuel nationskvoteplads først ved FTQT indstiller Bueskydning Danmark, såfremt ovennævnte 
grundlæggende forudsætninger er opfyldt, til udtagelse senest 4. juli 2016, efter forudgående drøftelse mellem BD, 
Team Danmark og DIF. 

International kvalifikation sker på land (nationspladser) og ikke på 
navn.  
 
Bueskydning Danmark udarbejder selv, forud for første 
kvalifikationsmulighed, kriterierne for hvorledes BD vil udvælge 
de skytter til holdet der indstilles til udtagelse idet kan forventes at 
flere skytter opfylder kravet om pointscore nævnt under 
grundlæggende forudsætninger. 
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