
DBSF og Nørre Snede Bueskyttelaug 
Indbyder hermed til JM 2008 Felt  

 
Lørdag den 30. august 2008, på forbundsbanen i Grættrup ved Nørre Snede, 
Træningsbanen vil være åben fra kl. 08.00, TK kl. 9.30 og start kl. 10.00 

 
Der skydes om de Jyske Mesterskaber i samtlige klasser jf. DBSF’s 
lovkompleks. Holdskydning er obligatorisk  
 
Forbundsbanen er ved Grættrupvej 13, 8766 Nørre Snede lidt sydvest for 
Nørre Snede – følg skiltene til Skydecenter. Se kortet på den næste side, 
hvor den nye ringvej nord om Nørre Snede også er angivet. Kør venligst 
langsomt på grusvejen. Vi mødes ved klubhuset, hvor dagen kan startes med 
rundstykker – efter 16 mål i løbet af formiddagen kan der købes sandwich, 
sodavand, kaffe og te - herefter er der 16 mål om eftermiddagen. 
 
Der skydes på måtter med dyreansigter efter de nye FITA 3-D regler, som 
også blev anvendt ved Danish Open 2008, og reglerne er omtalt nøje i 
Bueskydning nr 3 – side 14 og også i Bueskydning nr 5 – side 14. FITA 3-D 
reglerne ses også på; 
 
http://www.archeryworldcup.org/content.asp?id=1093&me_id=877 
 
Banen vil være lukket for træning fra lørdag d. 23. august 
 
Tilmeldingsafgift: Senior 150,- Junior 100,- Kadet / Mini / micro 75,- 
Holdafgift som i individuel. Betaling på banen inden TK. 
 
Sidste tilmeldingsfrist fredag den 15. august 2008. Tilmeldingen kan ske på 
vedlagte tilmeldingsblanket til Peder Nielsen, Irisvej 9, 8766 Nørre Snede på 
mail pederni@pc.dk eller fax 76 87 06 28 
 
Af hensyn til bestilling af præmier er det meget vigtigt at 
tilmeldingsfristen overholdes. 
 
Navne på tilmeldte deltagere kan ses på vores hjemmeside 
www.noerresnedebueskyttelaug.dk efter den 17. august og patruljer kan ses 
efter den 24. august 
 
Eventuelle spørgsmål til arrangementet kan rettes til Peder Nielsen, enten på 
ovenstående mailadresse eller på tlf. 75 77 00 10 
 



 
 
 
 
Forbundsbanen er ved Grættrupvej 13, 8766 Nørre Snede lidt sydvest for 
Nørre Snede – følg skiltene til Skydecenter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RØD =  GRUSVEJ (KØR VENLIGST STILLE PÅ GRUSVEJEN) 
 

Kørsels vejledning: 
Dansk Bueskytteforbunds træningsbane ligger i umiddelbar nærhed af 

Højderyggens Skydecenter som du finder ved at køre mod Brande (vest). 

Der er skilte med ”skydecenter” fra frysehuset i udkanten af byen. 


