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Udtagelse til 3D VM i Italien, september 2022 
 

En ny sæson står for døren, hvor VM i Italien d. 5/9 til 11/9 2022, bliver det store mål for 3D landsholdet. 
 
Der vil i 2022 være 6 udtagelsesskydninger, hvoraf de 4 bedste er tællende. De 6 udtagelsesstævner ligger i foråret. 
 
Formålet med de opstillede udtagelseskriterier er at: 
 

• Sikre at skytterne har en fornøden international klasse  

• Sikre at skytterne har en høj grad af stabilitet i resultaterne 
 
Deltagelse på årets landshold til 3D VM vil være 100% selvbetalt. Den officielle invitation er endnu ikke offentliggjort, 
men deltagelse forventes at komme til at koste mellem 8.000 til 17.000 kr. afhængig af om man vælger selv at 
arrangere transport til Italien og om man ønsker at bo på enkelt- eller flere-sengs værelse. 
 
For reglerne til 3D EM henvises til Bueskydning Danmark og World Archery regler på www.archery.org  
 
I tilfælde af pointlighed på udtagelsespoints efter de 6 udtagelsesstævner, vil der blive arrangeret en pil's shoot off 
skydning umiddelbart forlængelse af det sidste udtagelsesstævne d. 25. juni 2022. 
 
Følgende 6 stævner er udvalgt til at være udtagelsesstævner med tilhørende point:  
 
16/4-2022 Genner Hoel, Aabenraa  
23/4-2022 Forårsstævne K2  
8/5-2022 Sorø 
15/5-2022 Vejen  
18/6-2022 Tømmerup Jagten 
25/6-2022 Kastellet 
 
Der vil løbende på hjemmesiden være opdaterede pointstillinger. Det skal dog pointeres, at det først er efter sidste 
udtagelsesstævne, at skytterne endelig udtages. 
 
Der gives point ved udtagelsesskydninger efter nedenstående princip:  
Uanset antallet af skytter i rækken gives der 8 point til den skytte der får flest point. Her efter 7 point til skytte 2 etc. 
(Se eksempel).  
 
Der gives point til alle danske skytter i rækken. Det vil sige at skytter der ikke har meldt sig til udtagelse godt kan 
tildeles/tage point. Udenlandske skytter der ikke er berettiget til at skyde på det danske landshold, vil IKKE kunne tage 
points i udtagelsen. Udenlandske skytter som er berettiget til at kunne skyde på det danske landshold, vil kunne tage 
points i udtagelsen.  
 
Eksempel:  

8 (eller flere) deltagere Point 7 (eller færre) deltagere 
Eksempelvis 4 

Point 

Nr. 1 8 Nr. 1 8 

Nr. 2 7 Nr. 2 7 

Nr. 3 6 Nr. 3 6 

Nr. 4 5 Nr. 4 5 
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Nr. 5 4   

Nr. 6 3   

Nr. 7 2   

Nr. 8 1   

 
Ved eventuel pointlighed på resultatet af et kvalifikationsstævne, vil der blive arrangeret en 1 pil shoot off mellem 
skytterne, for at fordele kvalifikationspoint. Shoot off vil blive arrangeret umiddelbart efter offentliggørelse af 
resultatlisten.   
 
Når alle 6 udtagelsesstævner er afviklet, vil 3D landsholdstræneren i samarbejde med den sportslige ledelse foretage 
udtagelsen og give de respektive skytter besked. 
 
Vigtigt: 
De skytter, der er interesseret i at konkurrere om pladserne skal senest 1. april 2022 meddele dette til 
undertegnede.  
 
Efter 4. juli vil skyttekontrakten blive sendt ud til underskrift, ved de skytter der har kvalificeret sig til (og 
accepteret) deltagelse i VM. 
 
Tilkendegivelser om at få mulighed for at deltage i udtagelsen til VM, der fremsendes senere end 1. april 2022 vil 
ikke blive godkendt. 
 
Når landsholdet er sat efter den sidste udtagelsesskydning, vil der blive afholdt 2 forberedende landsholdssamlinger 
inden afrejse. Samlingerne afholdes lørdag d. 6. august og søndag d. 21. august. Der er mødepligt for alle 
landsholdsskytter til disse 2 samlinger. 
 
Skytter som udtages og deltager til VM i Italien, vil være at betragte som ” 3D landsholdet” i perioden juli 2022 indtil 
næste udtagelse foretages fra april 2023. 
 
Landsholdet vil blive inviteret til en række emnebaserede træning samlinger i perioden oktober 2022 til marts 2023. 
 
Opnår man udtagelse til 3D VM 2022 men vælger at sige ”nej tak” til deltagelse, vil man ikke være at betragte som 
”landsholdsskytte”, og man vil ikke blive inviteret til træning samlinger i oktober 2022 til marts 2023. 
 
Hvis en udtaget skytte afslår deltagelse i 3D VM, vil der blive foretaget en sportslig vurdering af niveau hos den næste 
skytter i udtagelsen, for at vurdere om denne skytte skal tilbydes pladsen i stedet. Landsholdspladsen bliver ikke 
automatisk videregivet til den næste skytte i rækken.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på 3D@bueskydningdanmark.dk  
Mange hilsner / Best regards 
 
David Hauge 
3D Landsholdstræner / Koordinator 
Bueskydning Danmark / World Archery Denmark 
Mob: (+45) 22623547 
3D@bueskydningdanmark.dk  

www.bueskydningdanmark.dk  
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