Konkurranser og mesterskap 2019
NBF har som mål å få kvalifisert utøvere til hvert OL. Førstkommende OL holdes i Tokyo i
2020.
VM skive i juni 2019, er første mulighet til å vinne kvoteplasser til OL. Gjeldende tingvedtak
for fastsettelse av uttakskrav har gitt krav som er høye. Sportsutvalget har gjort styret
oppmerksom på at det kan være utfordrende å få kvalifiserte skyttere til VM skive, slik at vi
kan delta i kampen om kvoteplassene.
NBF’s uttakskrav for herrer er 650 poeng og for damer er kravet 640 poeng. Kravet må være
oppnådd to ganger før fristen 14. april. For damer ligger kravet to poeng over norsk rekord.
For å kunne delta i OL, har IOC/WA satt kvalifikasjonskrav på 640 poeng for herrer og 605
poeng for damer. Gjeldende tingvedtak er i dette tilfellet ikke i trå med vedtatte mål. Styret
har derfor vedtatt å avvike fra uttakskravene for recurve for VM skive i 2019, for å ha større
mulighet til å oppnå målet om OL deltagelse. De nye uttakskravene settes til de samme
kravene IOC har satt, 640 poeng for herrer og 605 poeng for damer.
Deltagelse til World Cup utendørs er forbeholdt landslagsutøverne og det blir ikke anledning
for skyttere utenfor landslaget til å delta på egen finansiering. De to plassene som NBF
finansierer, er forbeholdt compoundskyttere.
De som har meldt interesse for å delta på EM Felt og/eller VM 3D, må melde fra om de
også ønsker deltagelse på egen finansiering hvis de har klart kravene. Frist for
tilbakemelding er 31.desember 2018 til bue@bueskytterforbundet.no
Det er mulig å melde interesse for følgende mesterskap:
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Skyttere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap må melde interesse til NBF.
Uttakskrav og frister settes av UK. Skytteren må opplyse om hvilke mesterskap
vedkommende ønsker å delta på og om han/hun ønsker å kun delta for forbundets
regning eller også på egen finansiering.
Siste frist for å melde sin interesse er 31 desember 2018 til bue@bueskytterforbundet.no

Den andre muligheten til å vinne kvoteplasser til OL er i European Games, hom holdes i
Minsk i Hviterussland i slutten av juni. For å delta her, må man som til et OL, vinne
kvoteplasser. De første kvoteplassene til Minsk, ble vunnet under EM skive i Polen i august.
Her vant Line Blomen Ridderstrøm en norsk kvoteplass for damer recurve. Plassen er likevel
ikke sikret, fordi vi må stille med en utøver som har klart å skyte over 600 poeng i en World
Archery registrert konkurranse i tidsrommet 27. august 2018 og 15. april 2019. Det har vi
ikke pr i dag. Neste og siste mulighet til å vinne kvoteplasser til European Games er under
European Grand Prix i Romania 9. – 13. april 2019. Det satses fult på recurve i denne
konkurransen, for å komme i posisjon til å vinne kvoteplasser til European Games, hvor det
igjen er mulighet for å kvalifisere et mix-lag (1 herre kvote og 1 dame kvote) til OL.
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Til European Grand Prix skal de beste recurve skytterne sendes, 3 kvinner og 3 menn.
Skyttere som ønsker å delta på European Grand Prix må melde interesse til NBF. Alle
plassene finansieres av NBF.
Uttak skjer på bakgrunn av resultater på innendørs 720 stevner mellom 1/1-19 og 10/3-19. De
to beste resultatene vil bli brukt til rangering. De som blir tatt ut, vil ikke få anledning til å
delta på innendørs NM i Førde. Avreise til Romania blir søndag 7. april. Siste frist for å
melde sin interesse er 31 desember 2018 til bue@bueskytterforbundet.no

Med vennlig hilsen
Ragnhild Nordmelan
Sportssjef

