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Udtagelsessystem 2018 
 
 Udtagelse til WC 1-4 og EM.  
 
Bueskydning Danmark vil i modsætning til de sidste 3 sæsoner gå væk fra 
udtagelsesskydninger og i stedet gå tilbage til udtagelseskrav, som vi kender fra indendørs 
udtagelserne. Dette gøres for at sikre et højt niveau hos de skytter, der repræsenterer 
Bueskydning Danmarks landshold, samt give skytterne mulighed for at sammensætte 
deres sæson optimalt.  Kravene er sat ud fra kvalifikationsresultaterne fra de fire World 
cup stævner i 2017. 
 
A-kravet svarer til top 8,  
B-kravet svarer til top 32  
C-kravet svarer til top 64 (C-kravet er kun for herre recurveskytter).   
 
Alle stævner i 2018 tæller med, og derudover står Bueskydning Danmarks trænerteam for 
en række samlinger, der vil starte ud med at alle scorer 72pile efter samme procedure som 
de sidste års udtagelsesskydninger og resultaterne herfra vil også tælle. Datoerne for 
disse samlinger vil komme løbende, og de bliver planlagt for at give skytterne de bedste 
betingelser for at klare kravene.  Udtagelsesproceduren for årets fire World Cup stævner 
samt EM, er beskrevet herunder. 
 
I tilfælde af at der er flere skytter, der har kvalificeret sig end der er pladser, vil pladsen gå 
til skytterne med de højeste snit for 2 stævner inden for de sidste 8 uger op til 
udtagelsesdatoen. Er disse gennemsnit ens, vil der medregnes et tredje resultat og så 
fremdeles. Hvis der ikke er stævner nok til at detektere øges perioden med to uger indtil 
der er forskel.  
 
I tilfælde af at ikke alle pladser bliver besat, forbeholder den sportslige ledelse sig retten til 
at foretage en subjektiv vurdering, og eventuelt udtage en eller flere skytter, der vurderes 
til at have et udviklings- eller resultatmæssigt potentiale, der retfærdig gør dette. 
Udtagelse på en subjektiv vurdering kan kun ske for den eller de der er højest rangerende 
i udtagelsesprocessen, men ikke har nået kravet. 
 
Den sportslige ledelse forbeholder sig retten til at forhåndsudtage skytter der er 
indplaceret som ”Verdensklasse atlet” hos Team Danmark. 



 

 
Der er 4 pladser pr. World Cup. Det vil være muligt at deltage såfremt man har skudt 
kravet. Prioritering til den 4. plads vil være i forhold til rangeringen i udtagelsen. Deltagelse 
er på egen regning. 
 
 
 
WC1 
Udtagelsesdato 
1. april 
Krav 
1x A, B, eller C-krav imellem 1. marts og 1. april 
 
 
 
 
 
WC2 
Udtagelsesdato 
1. maj 
Krav 
1x A-krav imellem 1. marts og 1. maj 
2xB-krav imellem 1. marts og 1. maj 
3xC-krav imellem 1. marts og 1. maj 
 
 
 
 
WC3 
Udtagelses dato:   
28. maj 
Krav: 
1xA-krav imellem 28. marts og 28. maj 
3xB-krav imellem 1. marts og 28. maj 
4xC-krav imellem 1. marts og 28. maj 
 
 
WC 4 
Udtagelses dato:  
25. juni 
Krav: 
1xA-krav imellem 25. april og 25. juni 
3xB-krav imellem 1. marts og 25. juni 
4xC-krav imellem 1. marts og 25. juni 
 
 
 
EM 
Udtagelses dato:  

1. august 



 

Krav:  
1xA-krav imellem 1. juni og 1. august 
4xB-krav imellem 1 marts og 1. august  
5xC-krav imellem 1 marts og 1. august   
 
Pointkrav 
 A-krav B-krav C-krav 
Herre compound 702 692  
Dame compound 689 675  
Herre recurve 671 654 638 
Dame recurve 656 631  

 


