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Udtagelsessystem 2021 (supplement til eksisterende udtagelsessystem) 
World Cup 2 – Lausanne (SUI) 
 
Bueskydning Danmarks sportslige ledelse har besluttet give en ekstra mulighed for kvalifikation til World 
Cup 2. Kvalifikationsskydningen den 3-4. april 2021 tæller således også som kvalificerende til World Cup 2. 
Alle andre forhold omkring udtagelsessystem 2021 fortsætter uændret. 
 
Da der er opstået en helt anderledes situation omkring afvikling af World Cup 2 med flytningen af stævnet 
fra Shanghai til Lausanne, ønsker Bueskydning Danmark at give alle skytter, og derigennem de skytter som 
ikke så World Cup 2 som en mulighed forud for tilmelding til kval-skydning, en chance for at skyde sig til 
deltagelse.  
 
Bueskydning Danmark deltager ved stævnet med træner/leder funktion, og har derved mulighed for at yde 
et stærkere set-up til denne World Cup. 
 
De skytter som allerede har kvalificeret sig, mister hverken sin kvalifikation eller placering i forhold til World 
Cup 2. Der er udelukkende tale om kvalskydning til de pladser som endnu ikke er optaget, eller til ”stand-
by” listen. Pt. gælder det, at Herre Compound klassen er fuld besat, imens der er 3 ledige pladser til Dame 
Compound og 4 ledige pladser til Herre Recurve.  
 
Dame Recurve kommer ligeledes til at skyde kvalifikation til World Cup 2, men denne indgår i 
aktivitetsplanen for den samlede OL projektplan.     
 
Følgende giver kvalifikation til World Cup 2: 
Herre recurve point krav 
World Cup 2: 
A krav: 680 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
B krav: 670 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
C krav: 660 points (skal skydes 2 gange ud 2 skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 640 points (skal skydes 2 gange ud af 2 skydninger) 
 
Herre compound point krav 
World Cup 2: 
A krav: 705 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
B krav: 700 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
C krav: 695 points (skal skydes 2 gange ud af 2 skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 680 points (skal skydes 2 gange ud af 2 skydninger) 
 
Dame compound point krav 
World Cup 2: 
A krav: 695 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
B krav: 690 points (skal skydes 1 gang ud af 2 skydninger) 
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C krav: 680 points (skal skydes 2 gange ud af 2 skydninger) 
U krav (udviklingskravet): 670 points (skal skydes 2 gange ud af 2 skydninger) 
 
Hvis der er flere der har klaret kravet end der er plads til på holdet, vil de skytter med højest snit på de 2 
skydninger blive tilbudt pladserne. Hvis pladserne ikke kan fordeles efter snit, vil den skytte med flest X på 
de 2 skydninger blive tilbudt plads.  
 
Til World Cup 2: Såfremt kun 2 personer i en kategori har klaret kravet, eller ønsker at deltage, kan den 
sportslige ledelse vælge at sende et hold, såfremt holdets samlede score taler for en potentiel top 8 
placering. Skytter fra stand-by listen med det bedste gennemsnit på de 2 skydninger kan blive tilbudt 
pladsen.  
 
03. & 04. april 2021: 
Kvalifikation til World Cup 2, 3 & EM2021 
Arcus Bueskydning (Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense SV): Herre Recurve 
Skydeleder: Henny Jeremiassen & Steffen Thorkildsen (begge dage) 
Note: Der foretages bane-lodtrækning på dagen 
 
Kvalifikation til World Cup 2, 3 & EM2021 
Taastrup IK Bueskydning (Mølleholmen 7, 2630 Taastrup): Herre Compound, Dame Compound 
Skydeleder: Roy Hansen 
Note: Der foretages bane-lodtrækning på dagen 
 
Tilmelding: 
Er du allerede tilmeldt kvalifikationsskydning den 3-4. april 2021 skal du ikke foretage dig noget. Er du IKKE 
tilmeldt, men ønsker at skyde om kvalifikation til World Cup 2, så skal du tilmelde dig senest den 28. marts 
2021 til Sports- og udviklingschef Kenn Romme på kr@bueskydningdanmark.dk 
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