
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Udtagelsessystem 2021 
World Cups og mesterskaber 
 
 
Udtagelsessystemet for det rejsende skiveskydningslandshold i 2021 er bygget på Bueskydning Danmarks og 
Team Danmarks fælles ambitioner om at opnå top 8 resultater til VM, OL og World Cups og top 3 resultater til 
EM. Disse ambitioner betyder desuden at skytter, der opfylder udviklingskriterierne (se nedenfor) kan udtages på 
U-kravet.  
 
Herre recurve point krav 
VM og World Cups: 
A krav: 680 points (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 670 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 660 points (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 640 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses 
skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2019 skudt i normalt vejr. A kravet svarer til top 8, B 
kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 104. 
 
EM: 
A krav: 680 (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 660 (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 650 (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Udviklingskravet: 630 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2018 og 2019 skudt i normalt vejr.  A kravet svarer til 
top 3, B kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 64. 
  
Dame recurve point krav 
VM og World Cups: 
A krav: 660 points (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 650 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 635 points (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 610 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses 
skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2019 skudt i normalt vejr. A kravet svare til top 8, B 
kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 104. 
 
EM: 
A krav: 660 (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 640 (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 625 (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Udviklingskravet: 600 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2018 og 2019 skudt i normalt vejr.  A kravet svare til 
top 3, B kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 64. 
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Herre compound point krav 
VM og World Cups: 
A krav: 705 points (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 700 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 695 points (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 680 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses 
skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2019 skudt i normalt vejr. A kravet svare til top 8, B 
kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 104. 
 
EM: 
A krav: 700 (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 695 (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 690 (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Udviklingskravet: 675 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2018 og 2019 skudt i normalt vejr.  A kravet svare til 
top 3, B kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 64. 
 
Dame compound point krav 
VM og World Cups: 
A krav: 695 points (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 690 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 680 points (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 670 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses 
skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2019 skudt i normalt vejr. A kravet svare til top 8, B 
kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 104. 
 
EM: 
A krav: 695 (skal skydes 1 gang ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
B krav: 685 (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
C krav: 670 (skal skydes 3 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Udviklingskravet: 650 points (skal skydes 2 gange ud af 4 udvalgte stævner eller landsholdsudtagelses skydninger) 
Disse krav er sat på baggrund af internationale resultater i 2018 og 2019 skudt i normalt vejr.  A kravet svare til 
top 3, B kravet top 16, C kravet top 32 og udviklingskravet top 50. 
 
Udtagelse på udviklingskriterier 
For at komme i betragtning til at blive udtaget på sit potentiale, er der vedtaget en række kriterier som ligger til 
grund for udtagelsen: 

• Man skal være under 25 år. 

• Man skal skyde U kravet 

 Desuden skal man opfylde mindst to af følgende kriterier:  
1. Skytten er en fast del af træningsmiljøet i Brøndby 

2. Skytten har indgået en udviklingsplan med en af Bueskydning Danmarks trænere  

3. Skytten følger individuel trænings- og udviklingsplan 

4. Skytten er en del af 2024 projektet 

Skytter kan kun blive udtaget på baggrund af udviklingskravet hvis pladserne ikke er optaget af skytter der har 
klaret A, B eller C-kravet. Hvis der er flere der har klaret kravet end der er plads til på holdet, vil de skytter med 
højest snit på 3 ud af de 4 skydninger blive tilbudt pladserne.  
 



 

 

Generelle kriterier 
Er skytten under 19 år, vil skyttens udviklingsplan til enhver tid danne grundlag for en vurdering af udtagelsen, 
uanset hvilket krav skytten har kvalificeret sig på. Vurderes det at deltagelsen ikke er hensigtsmæssig for skyttens 
udvikling, vil skytten ikke komme i betragtning til deltagelse ved EM, VM eller WC.    
 
I tilfælde af at vejret koster points vil forbundets trænere inden stævnestart, tildele alle skytter et passende antal 
bonus points.  
 
Er der ledige pladser på holdet til EM eller VM, tilbydes plads til disse mesterskaber for de skytter med bedste 
gennemsnit på 3 af 4 udtagelsesskydninger med reduceret tilskud.   
 
Ved World Cups gælder det at såfremt kun 2 personer i en kategori har klaret kravet, kan den sportslige ledelse 
vælge at sende et hold, såfremt holdets samlede score taler for en potentiel top 8 placering. Den skytte af de 
resterende skytter med det bedste gennemsnit på 3 ud af 4 resultater vil blive tilbudt pladsen.  


