
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Udtagelsesprocedure 2019 
Der vil i 2019 være udtagelse for det danske DR-skivelandshold til følgende begivenheder: 

 GP1 – Grand Prix 1, Rumænien 

 WC1 – World Cup 1, Colombia 

 WC2 – World Cup 2, Shanghai 

 WC3 – World Cup 3, Tyrkiet 

 VM – World Championships, Holland 

 EG – European Games, Hviderusland  

 WC4 – World Cup 4, Tyskland 

 For OL – Test event for OL, Japan 

Udtagelserne vil blive foretaget af Bueskydning Danmarks landstræner. Udtagelsen sker ud fra en vurdering af 
blandt andet niveau, fremtidigt potentiale og gruppedynamik. Der kan i nogle tilfælde blive stillet et 
minimumskrav, før en skytte kan komme i betragtning til deltagelse. Det gøres for at sikre niveauet hos skytten. 
Der kan også være tilfælde, hvor en gruppe skytter bliver bedt om at møde op til en udtagelsesskydning eller 
iagttagelsesskydning, der vil være med til at danne grundlag for udtagelsen.  
Hvis en skytte bliver skadet eller der er formnedgang, der vurderes af landstræneren uhensigtsmæssig ift. den 
ønskede præstation, kan en skyttes udtagelse ændres frem til sidste udtagelsesdag. 
 
GP1 : 
(sidste udtagelsesdato 8/3, seneste dato til at bekræfte deltagelse 10/3) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 15/2. 
Udtaget: Maja Jager, Randi Degn, Anne Marie Laursen. Der kan blive udtaget yderligere 1-3 skytter, og det vil ske 
senest 8/3. 
Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 
 
WC1:  
(sidste udtagelsesdato 11/3, seneste dato til at bekræfte deltagelse 13/3) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 1/3. 
Udtaget:  
Økonomi: 
Der vil ikke være støtte. 
 
WC2: 
(sidste udtagelsesdato 1/4, seneste dato til at bekræfte deltagelse 3/4) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 1/3. 
Udtaget: Maja Jager, Randi Degn, Anne Marie Laursen 
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Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 
 
WC3: 
(sidste udtagelsesdato 23/4, seneste dato til at bekræfte deltagelse 25/4) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 1/3. 
Udtaget: Maja Jager, Randi Degn 
Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 
 
VM: 
(sidste udtagelsesdato 14/5, seneste dato til at bekræfte deltagelse 16/5) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 1/3. 
Udtaget: Maja Jager, Randi Degn, Anne Marie Laursen 
Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 
 
EG: 
(sidste udtagelsesdato 15/4, seneste dato til at bekræfte deltagelse 17/4) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: International udtagelse, samt en sportslig vurdering fortaget i samarbejde med DIF. Det sportslige 
niveau skal være til medalje, før en deltagelse kan komme i spil. 
Udtaget: Maja Jager 
Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 
 
WC4: 
(sidste udtagelsesdato 3/6, seneste dato til at bekræfte deltagelse 5/6) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: Vurdering, hvis man ønsker at komme i betragtning, skal man informere landstræneren senest 
den 1/3. 
Udtaget:  
Økonomi: 
Der vil ikke være støtte. 
 
For OL: 
(Forventet sidste udtagelses dato 16/6, seneste dato til at bekræfte deltagelse 18/6) 
Dame recurve:  
Udtagelseskrav: OL kvote plads eller en sportslig vurdering 
Udtaget: Maja Jager 
Økonomi: 
Der vil være 100% støtte. 


