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Udtagelsessystem, skiveskydning 2023 
 

Målsætning 

Målsætningen for det rejsende skiveskydningslandshold i 2023 er at opnå Bueskydning Danmarks ambitioner om 

at opnå top 8-resultater til VM og World Cups, samt OL-kvalifikation til OL2024.  

 

Mission 

Udtagelsessystemet skal understøtte de processer der arbejdes efter, for at opnår internationale top resultater. 

Bueskydning Danmark ønsker kontinuerligt at kunne præstere resultater som berettiger en fastholdelse af målene 

for landsholdsskydning i Danmark.      

 

Formål 

Udtagelsessystemet for det rejsende skiveskydningslandshold er lavet for at opnå Bueskydning Danmarks mål om  

top 8-resultater til VM, OL og World Cups og top 3-resultater til EM, både i 2023 og i et længere perspektiv. 

Skytter bliver derfor udtaget efter niveau og udviklingspotentiale, således at målene kan nås på kort og på 

længere sigt.  

 

Udtagelsesproceduren: 

Landstræneren vil i samarbejde med den øvrige sportslige ledelse udtage holdet til årets landsholdsopgaver. 

Udtagelsen vil blive foretaget ud fra en individuel vurdering af flere parametre, herunder: 

Ranglisten 2022, erfaring, udviklingspotentiale, ranglisten 2023, social kompetence.    

 

Alle skytter der ønsker at komme i betragtning til landsholdsopgaver i 2023, skal senest den 8. januar 2023 

skriftligt give besked om, hvilke stævner man ønsker at skyde.  

Oversigten sendes til landstræner Niels Dall på nd@bueskydningdanmark.dk. 

 

Når der i januar er skabt et overblik over hvilke skytter der er i spil til hvilke opgaver, vil landstræneren udtage 

skytter til årets opgaver ud fra ovenstående vurdering. Findes det nødvendigt; 

• Kan den sportslige ledelse vælge at sætte specifikke udtagelsesskydninger op til et eller flere stævner 

• Kan skytter blive inviteret til udviklingssamtaler med henblik på at planlægge og prioritere sæsonen 

optimalt for den enkelte skytte  

Som udgangspunkt bliver holdene udtaget så tidligt som muligt for at give de bedste betingelser for planlægning 

af rejser og træningen op imod stævnerne. Bliver udtagelsesskydning aktuelt, meldes præmissen for skydningen 

ud forud for skydningen.    
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Side 2 

 

Landsholdsopgaver 2023 

3-9. april GP1 England  

17-23. april WC1 Tyrkiet 

Maj WC 2, dato og sted ukendt 

29. maj – 4. juni GP2 Kroatien 

21. juni – 2. juli EG Polen 

Juni/juli WC3, dato og sted ukendt 

30.juli – 6. august, VM Tyskland 

14-20. august WC4 Frankrig 

 

Økonomi 

Som udgangspunkt yder Bueskydning Danmark ikke direkte økonomisk støtte til landsholdets rejseaktiviteter 

2023. Forbundets sportslige ledelse arbejder på at skaffe økonomi til rejseaktiviteterne blandt andet i samarbejde 

med elitekommunerne. 

 


