
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Projektbeskrivelse – Herre Recurve 2019/2020 
 
 
Indledning 
Bueskydning Danmark ønsker at skabe en gennemskuelig sæson 2019/2020 for bruttolandsholdets Herre 
Recurve, med klare retningslinjer og mål for sæsonen. Der ansættes derfor en træner med ansvar for det 
sportsfaglige set-up for gruppen. Træneren skal i samarbejde med Bueskydning Danmarks sports- og 
udviklingschef lave sæsonplanlægning, med hensynstagen til udtagelsessystemet til bruttolandsholdet. 
   
Baggrund 
Sæson 2018/2019 har vist, at forbundets nuværende sportslige opsætning ikke har tilstrækkelige ressourcer til at 
understøtte de ønskede aktiviteter og den ønskede udvikling for HR skytterne. Det har betydet at understøttelsen 
af gruppen ikke har været tilstrækkelig, og dette skal projektet tilgodese. 
    
Formål 
Projektet oprettes i første omgang som et forsøg for sæson 2019/2020. På bagkant af projektet måles effekten af 
projektet. Derefter vil Bueskydning Danmarks elitestrategi træde i kraft medio 2020, og dermed enten inkludere 
HR projektet i helheden for Bueskydning Danmarks elitære strategi, eller bevare projektet som et særskilt projekt. 
HR skytterne får via projektet en klar beskrivelse af sæsonens aktiviteter ud fra sæsonplanlægningen, samt 
tilknyttet en sportslig tovholder og fagperson til individuel sparring og udvikling af skytten. Formål er derfor 
defineret med punkterne: 

• En defineret sportsfaglig tovholder til gruppen 

• Bedre udnyttelse af gruppeeffekten for HR 

• Bedre struktur via sæsonplanlægning og individuel sparring  

Milepæle og leverancer 
14-15. september 2019: Kvalifikationsskydning til Bruttolandshold (Brøndby) 
21-22. september 2019: Kvalifikationsskydning til Bruttolandshold (Arcus) 
Nov/dec 2019: Sæsonevaluering 2018/2019 
20-26. april 2020: WC1 Guatamala 
4-10. maj 2020: WC2 Shanghai 
18-28. maj 2020: EM 2020 Antalya 
21-28. juni 2020: WC3 Berlin  
 
Mål og effekter 
Sportslig målsætning: kvalificere fuldt hold (3 skytter) til EM2020, som yder bedste mulig sportslig præstation ud 
fra forudsætningerne defineret i dette projekt. 
Organisatorisk målsætning: At få tilknyttet en central person med sportslig ansvar for drift og udvikling af HR 
gruppen.  
 
Organisation 
Ansvarlig træner: Bjarne Laursen 
Organisatorisk ansvarlig: Kenn Romme 
Politisk ansvarlig: Henny Jeremiassen  

Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
DK – 2605 Brøndby 

Tlf.: +45 43 26 27 28 
Fax: +45 43 26 27 29 

Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk 
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk 



 

 

 
Indhold 

• Der skal afvikles 6 stk. 1-dags samlinger for HR gruppen med fokus på den enkeltes skyttes udvikling. 

Samlingerne kan afvikles i Brøndby og/eller i foreningsregi.  

• Den sportslige ansvarlige træner deltager ved EM 2020 som ansvarshavende træner for HR.   

• Der udarbejdes sæsonplan for sæson 2019/2020 for gruppen. 

• Der er mulighed for individuel lejlighedsvis sparring efter aftale.  

Andre forhold 
Projektet skal tage hensyn til de øvrige strategiske forhold omhandlende Bueskydning Danmarks drift af 
bruttolandshold. Heriblandt bla. Udtagelsessystem- og procedure.   
 
 
 


