
 

 

 

Ansøgning om optagelse på talentcenter 
 
 
 
 
 
Når du ønsker optagelse på et af Bueskydning Danmarks talentcentre, skal du udfylde dette 

ansøgningsskema. Skemaet bruges til at lære dig lidt bedre at kende, således at vi kan finde 

det helt rigtige tilbud til dig som skytte. Derfor er det også vigtigt at du udfylder skemaet 

korrekt, og gør dig nogle tanke om hvad du forventer der skal ske med din bueskydning 

imens du er på talentcenteret. Punkterne 1-4 kan du nemt udfylde. Det er et øjebliksbillede 

af dig som bueskytte lige nu her her. 

  

Punkt 5 og 6 kræver at du tænker lidt over hvad der motiverer dig og hvorfor du gerne vil 

optages på det talentcenter. Det kan være en god ide at udfylde disse punkter sammen med 

dine forældre eller din træner, som kan spørge lidt ind til de overvejelser og mål du har med 

din bueskydning. På den måde kommer du forhåbentlig nemt frem til målene for din 

udvikling og din motivation.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Information 

Her udfylder du information omkring dig selv. E-mailen, du anfører her, bliver brugt til 
svar på din ansøgning.  

Navn  

Fødselsdato  Klub  

Tlf.  

E-mail  

Forældres/værges e-mail  

Jeg ønsker optagelse på talentcenter Århus  

 Taastrup  

 Broby  

 Holstebro  
   

2. Træner information 

Hvem træner dig til daglig? Udfyld information omkring din træner.  

Navn  

Tlf.  

E-mail  

  

3. Nuværende træningsmængde 

Nedenfor udfylder du punkterne omkring din træningsmængde. 

Gennemsnitlig ugentlig træningsmængde  

Gennemsnitlig ugentlig fysisk træning  



 

4. Stævne aktivitet 

Nedenfor udfylder du punkter vedrørende din stævneaktivitet. 

Antal stævner du har deltaget i de sidste 12 måneder  

  

5. Udviklingsplan 

Nedenfor skal du beskrive tre kompetencer som du gerne vil udvikle imens du er på 
talentcenteret. På vores talentcentre har du nemlig med-ansvar for din egen 
udvikling, og vi er meget interesseret i at høre hvad du selv mener at du gerne vil 
udvikle. Det er ikke altid at vi inden for den periode du er tilknyttet talentcenteret, 
kan leve op til de mål som vores skytter sætter sig. Derfor er det vigtigt at vi 
forventningsafstemmer med dig som skytte, inden at vi indleder træningen på 
centeret, og derfor tager vi udgangspunkt i dit ansøgningsskema. 

Kompetence 1: 

 

Kompetence 2: 

 

Kompetence 3: 

 

 



 

6. Motivation for optagelse 

Beskriv årsagen til ønsket om optagelse på talentcenteret. Det er forskelligt hvad der 
motiverer mennesker, og i spørgsmålet omkring motivation findes er ingen forkerte 
svar. Vi vil rigtig gerne vide hvad du godt kan lide, og hvorfor du mener at 
talentcenteret er det rigtige skridt for dig. Ud fra din besvarelse får vi et bedre 
kendskab til dig som sportsudøver og menneske, og det er rigtig vigtigt for os. På den 
måde kan vi sammensætte et godt tilbud til dig, og forhåbentlig skabe endnu mere 
motivation hos dig, til at blive dygtig. Men vigtigst af alt, så skal vi alle synes at det er 
sjovt at komme på talentcenteret. Så hjælp os, og sæt ord på årsagen til at du søger. 

 

 

Underskrift*  Dato  

* Hvis ansøgeren er under 18 år, så skal en forælder eller en værge underskrive. 

 



 

 
 

 
 

 
 

Efter ansøgningen er udfyldt 
 

Send din ansøgning 

Send din ansøgning på e-mail til Bueskydning Danmark: 

E-mail: kr@bueskydningdanmark.dk 

 

Hvem behandler min ansøgning? 

Når din ansøgning ankommer hos Bueskydning Danmark, så vil den blive vurderet af den 

sportslige ledelse. Herefter bliver den tilsendt den/de ansvarlige trænere på det 

pågældende talentcenter som vil vurdere ansøgningen. Efter træneres vurdering vil der 

komme en skriftlig tilbagemelding vedrørende prøvetræning på talentcenteret via e-mail.  

 

Hvor lang tid kan jeg forvente der går før jeg får en tilbagemelding? 

Vi bestræber os på at behandle din ansøgning hurtigst muligt, men der vil være perioder 

hvor ventetiden er længere. Forvent derfor blot et svar senest 1 uge inden opstart 

prøvetræningsperioden. 

 

Bliver jeg optaget på talentcenteret på baggrund af min ansøgning? 

Med din ansøgning kan du får adgang til prøvetræning på talentcenteret. Den endelige 

optagelse på talentcenteret sker på baggrund af både ansøgningen og prøvetræningen. 

Bliver du ikke inviteret til prøvetræning vil du modtage en mail med en begrundelse herpå. 

Du vil have mulighed for at søge ind på talentcenteret i næste ansøgningsperiode.  

 

Spørgsmål eller kommentarer? 

Kontakt Kenn Romme på e-mail: kr@bueskydningdanmark.dk 
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