
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Udtagelsessystem 2020 – Herre Recurve 
 
 
Udtagelsesprocessen til Bruttolandsholdet 2020 kommer til at ligge i efteråret 2019. Tidlig udtagelse af 
landsholdet vil bla.: 

• Forlænge skyttens sæson, da udtagelserne ligger på et optimalt tidspunkt hvor skytterne lige har været til 
DM og dermed er i slutningen af udendørssæsonen. Det undgås at skytter er gået i gang med indendørs 
sæsonen/vintertræningen.  

• Give skytterne mulighed for at lave sæsonplanlægning som bygger op imod sæsonens højdepunkter, 
uden at tage højde for udtagelser undervejs i processen. 

• Implicerer skytter på forkant af sæson i Bueskydning Danmark regi. 

• Sænke rejse omkostningerne gennem tidlig bestilling af fly og hotel. 

Udtagelses procedure 
Udtagelserne består af 4 skydninger afviklet på udendørsafstandene. Skydningerne vil indeholde 
kvalifikationsskydning og finaleskydning. På baggrund af udtagelsesskydningerne, udtages bruttolandsholdet 2020 
der vil bestå af 6 skytter. Skytter yngre end Juniorskytter kan ikke skyde kvalifikation. Er skytten aktuelt for U 
landshold, vil det uanset kvalresultat være en sportslig vurdering at blive udtaget til Landsholdet. 
 
Udtagelserne afholdes: 

• Lørdag d. 14. september (72 piles kvals skydning + cup finaler) i Brøndby 

• Søndag d. 15. september (72 piles kvals skydning) i Brøndby 

• Lørdag d. 21. september (72 piles kvals skydning + face-to-face finaler) i Odense (Arcus) 

• Søndag d. 22. september (72 piles kvals skydning) i Odense (Arcus) 
Point til udtagelserne fordeles efter points systemet (ref. pointsystemet). 
 
Der vil være mulighed for træning på landsholdsbanen i Brøndby, inden udtagelsesskydningerne: 

• Onsdag d. 28. august, kl. 9-16 

• Onsdag d. 4. september, kl. 9-16  

• Fredag d. 13. september, kl. 9-16 
 
På baggrund af udtagelsesskydningen og fordelingen af point (ref. pointsystemet) udtages de 4 bedste skytter, 
som vil udgøre landsholdet til WC1 & WC2 (hvis pointkrav opnås).   
For udtagelse til WC3 og EM 2020, bliver der afviklet kvalifikationsskydning i marts 2020. Deltagelse ved EM 
består af de 3 bedste skytter. 
 
Landsholdsopgaverne er bestående af: 

• WC 1  – Guatemala d. 20-26. April  

• WC 2  – Shanghai d. 4-10. maj 

• WC 3 – Berlin d. 21-28. juni 

• EM  – Tyrkiet d. 18-28. maj 
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Minimumskrav for deltagelse ved World Cups og EM 
For at efterstræbe at kategorierne kan opnår et godt sportsligt resultat ved internationale mesterskaber og World 
Cups, skal skytterne have præsteret gennemsnitligt over et minimumskrav (på 3 ud af de 4 udtagelser). Ved 
skydningerne vil der gives dispensation for varierende vindforhold, i henhold til vindguiden (ref. vindguiden), samt 
en vurdering fra den sportslige ledelse. 
I tilfælde af sygdom, skade eller anden personlige begivenheder for skytten, har Bueskydning Danmarks sportslige 
ledelse mulighed for at foretage en sportslig vurdering af skytten med henblik på en udtagelse.  
 
Det gennemsnitlige individuelle minimumskrav er pr. kategori: 

• Herre Recurve: 632 

Udvikling på landsholdet og landholds udviklingsturneringer 
Hvis skytter kvalificerer sig i top-4 ved udtagelserne, men ikke klare det individuelle minimumskrav, vil 
landsholdsskytten blive tilbudt international deltagelse ved udenlandske turneringer der passer til skyttens 
udviklingstrin. Ved deltagelse i turneringer med lavere niveau, vil sandsynligheden for at skytten kan danne sig et 
godt erfaringsgrundlag øges (klare cuttet og vinde finaler) og derved biddrage positivt til skyttens videre udvikling.  
Det kan dreje sig om følgende turneringer: 

• European Grand Prix, Porec, 13-21. juni 2020 

• Grand Prix, series England 

• Andre internationale turneringer på en passede niveau (ex. Bundesliga, Italienske grand prix) 
 

Tilmelding 
Ønsker du at deltage i Kvalifikationsskydningen for Herre Recurve, sendes din tilmelding til Sports- og 
udviklingschef Kenn Romme på kr@bueskydningdanmark.dk senest den 8. september 2019. 

Skriv ”Tilmelding til HR kvalskydning 2019” i mailens emnefelt, og noter følgende i mailen: 
Fulde navn 
Fødselsdato 
Post adresse 
Mail adresse 
Tlf. nr. 

Det er gratis at deltage. Transport til og fra skydning er for skyttens egen regning. Skytten skal selv sørge for 
forplejning.  

Der kan maximalt deltage 16 skytter til kvalifikationsskydningen. Tilmeldes flere end 16 skytter, prioriteres 
tilmeldinger ud fra følgende: 
1. Bruttolandsholdstrup 2019 
2. Ranglisteplacering pr. 01.08.2019: 
3. Resultatliste for DM 2019  
 
Tilmelding til træning på landsholdsbanen skal ligeledes ske til Kenn Romme, senest 25. august 2019.    
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