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Udtagelsesprocedure ungdom 2018 

Udtagelse til European Junior Cup, European Championship og European Grandprix 

Alle registrerede stævner i 2018, hvor der kan skydes rekorder, tæller med. Derudover står Bueskydning 

Danmarks trænerteam for en række samlinger, der vil starte ud med, at alle scorer 72 pile i stævneformat. 

Datoerne for disse samlinger vil fremgå af årskalenderen for ungdomsbruttolandsholdet. Skyder skytten 

kravet til et stævne uden for Danmark, er det skyttens eget ansvar at sende resultatlisten pr. mail til 

ungdom@bueskydningdanmark.dk. 

Skytter uden for ungdomsbruttolandsholdet har mulighed for, at kvalificere sig til udtagelse og dermed 

gøre opmærksom på sig selv for en optagelse på ungdomsbruttolandsholdet. Skytten skal inden 

nedenstående datoer selv gøre Bueskydning Danmarks sportslige ledelse opmærksom på, at skytten ønsker 

at gå efter udtagelse i 2018. 

Svarfrist for skytter der ikke er på ungdomsbruttolandsholdet og som ønsker at gå efter internationale 

ungdomsturneringer: 

 Svaret skal gives inden det gældende resultat skydes. 

 European Youth Cup: inden den 7. april 2018. 

 European Youth Championship: inden den 12. maj 2018. 

Udtagelsesprocedure 

Det er ungdomslandstræner og den sportslige ledelse, der laver udtagelserne. For at komme i betragtning 

til udtagelse, skal minimumspoint i nedenstående tabel skydes. Udtagelsesproceduren for årets 3 

turneringer for ungdomsbruttolandsholdet, er beskrevet herunder: 

 

European Youth Cup 1 – Rovereto, Italien (15. – 19. maj 2018) 

Udtagelsesdato 

23. april 

Krav 

1xB-krav imellem 1. marts og 23. april 

Støtte: ingen 

 

European Youth Championship + Continental Olympic Qualification – Marathon, Grækenland (26. juni  – 

1. juli 2018) 

Udtagelsesdato 

mailto:ungdom@bueskydningdanmark.dk
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Krav 

1x A-krav imellem 15. april og 4. juni 

2x B-krav imellem 1. marts og 4. juni hvoraf det ene resultat skal ligge i perioden 1. maj til 4. juni. 

Støtte: 2.500 kr. 

 

European Grand Prix – Sofia, Bulgarien (30. juli – 3. august 2018) 

Turneringen er for juniorskytter, som kan gøre sig gældende på seniorniveau. Vil der være kadet skytter, 

som opfylder kravet til EGP og som vil deltage i EGP, vil den sportslige ledelse lave en individuel 

helhedsvurdering af skytten før en udtagelse. 

Udtagelses dato:  

8. juli 

Krav: 

Kun junior krav er gældende til EGP.  

2x junior A-krav imellem 7. april og 8. juli hvoraf det ene resultat skal ligge i perioden mellem 1. juni og 8. 

juli. 

Støtte: ingen 

 

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. 
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 A-krav B-krav 

Herre junior compound 685 670 

Dame junior compound 670 650 

Herre junior recurve 640 615 

Dame junior recurve 625 590 

   

Herre kadet compound 675 655 

Dame kadet compound 660 640 

Herre kadet recurve 650 625 

Dame kadet recurve 630 590 

 


