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Præcisering af udtagelsesprocedure for ungdom 2019 

Udtagelse til European Junior Cup 2 og World Championship. 

Denne skrivelse er en præcisering af tidligere udsendt udtagelsesprocedure for ungdom. Skrivelsen blev 

udsendt primo marts, og denne skrivelse erstatter hermed den tidligere fremsendte procedureskrivelse. 

Skytter som skyder kvalkravet til et af følgende stævner, kan komme i betragtning til international 

deltagelse på Bueskydning Danmarks ungdomslandshold.: 

31. marts 2019 – Vejle 

28. april 2019 – Køge 

15. maj 2019 – Aalborg 

29. maj 2019 – Aalborg 

1. juni 2019 – Taastrup 

16. juni 2019 – Holstebro 

27. juni 2019 – Køge 

6-7. juli 2019 – Nordisk Mesterskab (Aalborg) 

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 2019. Henvendelse sendes til ungdom@bueskydningdanmark.dk  

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 2: inden den 20. marts 2019. 

 World Youth Championship: inden den 10. april 2019. 

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 2 

turneringer for ungdomsbruttolandsholdet, er beskrevet herunder: 

European Youth Cup 1 – Catez, Slovenien (13. – 18. Maj 2019) 

Skytter der har tilkendegivet deltagelse I EYC-1 er vurderet egnede til turneringen. Der vil ikke være 

udtagelsesskydning her til. 
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European Youth Cup 2 – Bukarest, Rumænien (15. – 20. juli 2019) 

Udtagelsesdato: 11. juni 2019 

Krav: 1xB-krav imellem 31. marts og 10. juni 2019 

Støtte: 100% selvfinansiering  

 

World Youth Championship – Madrid, Spanien (19. august  – 25. august 2019) 

Udtagelsesdato: 14. juli 2019 

Krav:  1 x A-krav imellem 15. april og 8. juli, eller 2 x B-krav imellem 15. april og 8. juli, hvoraf det ene 

resultat skal ligge i perioden 12. maj til 8. juli 2019. 

Støtte: kr. 2.500,- pr. skytte 

 

Udtagelse på point, når pointkrav er opfyldt 

I tilfælde af, at der er flere skytter, der har kvalificeret sig end der er pladser i klassen, 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 en difference, øges perioden med to uger indtil der er forskel.  

 

Rangering 

På samme måde som, udtagelse på point, når krav er opfyldt, laves en fortløbende rangering af skytterne 

fra 1 og nedefter. 

 

Reserveskytte og standby plads 

I klasser med flere end 3 skytter, vil den 4. rangerede skytte få en reserve/standby plads. Skytten skal 

derfor holde sig klar til turneringen og tage over i tilfælde af en af de 3 udtaget skytter i klassen må trække 

sig. 

 

Forhåndsudtagelse 

Forhåndsudtaget til EYC-2 og WYC er Mikkel Berrig og Simon Olsen. Forhåndsudtagede skytter vil stadig 

indgå i beregning af ovennævnte rangering. 

 

Særligt for herre compound 

Skytter i herre compound (junior og kadet) kan alle skyde om junior pladser. Herre kadet compound 

skytter, som ikke udtages i klassen herre kadet compound, kan blive tildelt en herre junior compound plads 

hvis kriterierne for herre junior compound udtagelse er opnået og at skytten ønsker udtagelse til junior 

klassen.  

 

Skytter som udtages i herre kadet compound klassen, kan ikke blive tildelt en juniorplads. Standby skytten i 

herre kadet compound kan få en juniorplads. 
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Er der mere end 3 skytter som opfylder udtagelseskravene for herre junior compound, følges principper for 

reserveskytte beskrevet ovenfor. 

 Der skal tilkendegives om skytter ønsker udtagelse som junior senest den 31. marts 2019 til 

ungdom@bueskydningdanmark.dk  

 

Point krav til 2019 udtagelser 

 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 
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