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Sct. Sebastian Cup 2008 Regions Mesterskab Fyn 2008
 
 
ARCUS har igen fornøjelsen af at invitere til Sct. Sebastian Cup. Samtidig afholdes indendørs Regions 
Mesterskab for Fyn. 
 
De indledende runder afvikles som ren klasse skydning. Alle skal derfor huske at påføre klasse ved 
tilmelding (dette gælder også mikro, mini, kadet og junior, old boys/girls). Hvis der ikke er påført 
klasse på tilmeldingen skydes i klasse Elite !! 
 
Efter indledende runder er der finaler for de 16 bedste skytter uanset alder, køn og buetype. I finalerne 
skydes der på skytternes egne afstande. Sidste års vinder - Niels Baldur - bedes huske at tage Sct. 
Sebastian pokalen med. 
 
Man kan frit vælge om de indledende runder skal skydes på vertikal trippel-ansigter eller alm. 40 cm. 
ansigter (skal påføres tilmeldingen, ellers anvendes trippel), dog vil alle finalerne blive skudt på 
vertikal trippel-ansigter. Ansigternes centerhøjde vil blive reduceret for mikroer. 
 
Der bliver oprettet to hold, for at tilgodese så mange skytter som muligt: Hold 1 starter kl. 9:00, og 
Hold 2 starter umiddelbart efter at hold 1 har skud deres første 30 pile, dog tidligst kl. 10:30. 
Skriv jeres hold-ønske på tilmeldingen, så tager vi størst mulig hensyn (ingen garanti). 
 
Pris: Senior/ Old-boys/Old-girls: 150,-   Junior: 110,-   Kadet, Mini, Mikro: 75,- 
 
Sted: Bellinge Idrætscenter 
Dato: 19. januar 2008 
TK. Hold 1: kl. 9:00 med start umiddelbart herefter, Hold 2 tidligst kl. 10:30 
Sidste tilmelding tirsdag den 3. januar 2008 
 
På grund af begrænset plads i hallen vil tilmeldinger blive accepteret i den rækkefølge vi modtager 
dem. Ved tilmelding efter 3. januar opkræves der dobbelt stævneafgift. 
Der vil være bod i hallen, hvor man kan købe div. drikkevarer, håndmadder, kage og slik til rimelige 
priser. 
 
Skriftlig, klubvis tilmelding på email: tilmelding@arcus.dk 
 
Eller til:  Erling Strange Nielsen tlf: 6596 8866 

Aske Toft 4 
5871 Frørup. 

    Med venlig hilsen 
Bueskytteforeningen ARCUS 


