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Udtagelses- og sæsonplan for ungdomslandsholdet 2021 
 

Ungdomslandsholdets international sæson 2021 indeholder følgende internationale stævner: 

• European Youth Cup 1 (Slovenien): 17-22. maj 2021 

• European Youth Cup 2 (Rumænien): 2-7. august 2021  

• World Archery Youth Championship 2021 (Australien): 4-10. oktober2021 

Forud for ungdomslandsholdets internationale stævner, afvikles forberedende samlinger for de skytter som skal 

deltage i det respektive stævne: 

• Pre-European Youth Cup 1 (Slovenien): 13-16. maj 2021 (Kristi himmelfart) 

• Pre-European Youth Cup 2 (Rumænien): 30. juli – 1. august 2021  

• Pre-World Archery Youth Championship: 25-26. september 2021 & 1-3. oktober 2021   

Bruttosamling 

Brutto-ungdomslandsholdets første samling på året, betragtes som en opstartssamling hvor sæsonen sættes i 

gang. På samlingen indkaldes de skytter som var på ungdomslandsholdet året forinden, og har klaret kval-kravet, 

og som stadig aldersmæssigt kan indgå på ungdomslandsholdet. 

Samlingen afvikles: 26-28 marts 2021 eller 9-11. april 2021 (afventer Covid-19 restriktioner) 

 

Ungdomslandsholdets sidste samling på året, betragtes som afsluttende samling hvor sæsonen evalueres. På 

samlingen indkaldes alle skytter som har været en del af ungdomslandsholdet i løbet af året. 

Samlingen afvikles: 19-21. november 2021    

 

Udtagelse til International skydning  

Bueskydning Danmarks sportslige ledelse er ansvarlig for udtagelse af ungdomslandsholdet. For at komme i 

betragtning til international skydning på ungdomslandsholdet, skal enten kvalifikationskrav opnås (mesterskaber) 

eller skyttens udviklingsplan udgøre grundlaget for udtagelse. Udtagelsesproceduren for årets turneringer, er 

beskrevet herunder: 

 

European Youth Cup 1 (Slovenien): 17-22. Maj 2021 

Udtagelsesdato: ingen udtagelse. Senest tilbagemelding d. 14. marts. 

Krav: Ingen point-krav. Udviklingsplan skal følges 

Støtte: 100% selvfinansiering 

 

European Youth Cup 2 (Rumænien): 2-7. August 2021  

Udtagelsesdato: ingen udtagelse. Senest tilbagemelding d. 6. juni. 

Krav: Ingen point-krav. Udviklingsplan skal følges 

Støtte: 100% selvfinansieret 
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World Archery Youth Championship 2021 (Australien): 4-10. Oktober2021 

Udtagelses dato: 30. august 2021 

Krav:  

Junior: 1 x A-krav, eller 2 x B-krav og opfyldelse af udviklingskrav  

Kadet: Opfyldelse af udviklingskrav og 1 x B-krav 

Støtte: kr. max 5.000,- pr. skytte (forventet pris: kr. 25.000,-) 

 

International deltagelse med trænere, gennemføres ved min. 5 skytter tilmeldt/kvalificeret.  

 

Der vil være mulighed for at kvalificere sig til ungdomslandsholdets internationale aktiviteter ved følgende 

stævner: 

Grundet Covid-19 er der endnu ikke programsat stævner eller opsat kvalifikationsskydning for sæson 2021.  

17-22. maj 2021 - European Youth Cup 1 (Slovenien) 

2-7. august 2021 - European Youth Cup 2 (Rumænien) 

 

Skytter som umiddelbart ikke indgår på ungdomsbruttolandsholdet ved årets start, har mulighed for at kvalificere 

sig til international skydning på ungdomslandsholdet igennem Bueskydning Danmarks talentcentre. Interessen 

tilkendegives via udviklingssamtalen med Talentcentertræneren, og indskrives i udviklingsplanen for skytten hvis 

Talentcentertræneren er begrundet enig. Skyttens udviklingsplan vil til enhver tid danne grundlag for en 

vurdering af udtagelsen, uanset hvilket niveau skytten har præsteret på til stævner i løbet af året. Vurderes det at 

deltagelsen ikke er hensigtsmæssig for skyttens udvikling, vil skytten ikke komme i betragtning til deltagelse ved 

ungdomslandsholdet frie internationale stævner.   

Kvalifikationskrav står altid forud for udviklingsplanen for udtagelsen til EM eller VM.   

 

Udtagelsesprocedure 

Pointkrav 

For at komme i betragtning til EM & VM skal udtagelseskravene i tabellen Pointkrav til udtagelser 2021 skydes. I 

tilfælde af at flere skytter har skudt pointkravet, vil pladsen gå til skytten med det højeste snit.  

 

Rangering 

Resultater indføres løbende i Bueskydning Danmarks rangliste over skytternes resultater skudt til stævner.  

 

Opfyldelse af udviklingskrav 

Krav om udvikling er et nyt perspektiv som danner grundlag for udtagelse til international deltagelse. Perspektivet 

med udviklingskravet er at tilgodese de skytter som træner godt i deres træningsmiljø og følger deres 

udviklingsplaner, som er lavet i samarbejde med træneren i talentmiljøet. 

 

Talentcenter skytter: For skytter der er tilknytte et talentcenter, vil det være talentcentertræneren der vurdere 

hvorvidt udviklingsplanen er overholdt. 

Skytter der ikke er tilknyttet et talentcenter: Skytter som ikke er tilknyttet et talentcenter og ønsker at gøre sig 

gældende til ungdomslandsholdet i 2021 skal kontakte sportschef Kenn Romme på kr@bueskydningdanmark.dk, 

mailto:kr@bueskydningdanmark.dk
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for at få lavet en udviklingsplan. Bueskydning Danmarks sportslige ledelse vil i samarbejde med 

talentcentertrænerne vurdere om udviklingsplanen bliver overholdt. 

Hvis det vurderes at udviklingsplanen er overholdt til et tilfredsstillende niveau, så er udviklingskravet opfyldt. 

 

Dette kigges der på i udviklingsplanen 

- Følger skytten overordnet de aftaler der er indgået 

- Træningsindsats (hyppighed & kvalitet) 

- Modenhed:  

+ Formår skytten at indgå og bidrage til et elitært træningsmiljø 

+ Formår skytten at tage ansvar for egen udvikling 

+ Formår skytten at omstille instruktion til handling 

+ Er skytten selvstændig 

+ Er skytten mental og fysisk robust    

- Helhed: 

+ Trives skytten generelt (beskydning, uddannelse, privatliv)  

+ Passer deltagelsen som delmål i den langsigtede udviklingsplan 

Reserveskytter og standby plads 

I klasser med flere end 3 skytter, vil den 4. rangerede skytte få en reserve/standby plads. Det forventes at skytten 

holder sig klar til turneringen, i tilfælde af at en af de udtagne skytter må trække sig.  

 

Pointkrav til udtagelser 2021 

  A-krav B-krav 

Herre junior compound 685 675 

Dame junior compound 670 650 

Herre junior recurve 640 615 

Dame junior recurve 625 590 

Herre kadet compound  655 

Dame kadet compound  640 

Herre kadet recurve  625 

Dame kadet recurve  590 

 

Træningsaktiviteter i forbindelse med turneringerne 

Forud for EYC og EM/VM afholdes der obligatorisk træningssamling med fokus på optimering af skytternes 

forberedelse til turneringerne. Kun skytter der har kvalificeret sig til turneringerne, kan komme til disse samlinger 

 

Økonomi 

Alle aktiviteter for ungdomslandsholdet er omfattet af delvis eller 100% deltagerbetaling. Ved international 

deltagelse vil det kun være EM/VM som er tilskudsgivende fra Bueskydning Danmark.  

Deltagerbetaling ved international deltagelse dækker: Rejse, ophold, fortæring og stævnefee. 

Deltagerbetaling ved national deltagelse dækker: Ophold og fortæring     
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Covid-19 

Både internationale og nationale stævneafviklinger er selvfølgelig betinget af udviklingen af Covid-19, ligesom 

afviklingen af den første bruttosamling, og præ-samlinger forud for internationale stævner kan blive påvirket. 

Derfor skal ALLE datoer i sæsonplanen tages som et udgangspunkt. Vi tager højde for udviklingen løbende, og 

sender information ud på www.bueskydningdanmark.dk  

http://www.bueskydningdanmark.dk/

