
                                                                                                                        
 

Nordkystens Bueskyttelaug 
 

Inviterer hermed til 50 meter stævne som OL runde med ”nyhed”  
i finaleafvikling via de nye compound ”Hit” or ”Mis” sæt system 

 

Lørdag den 19. juni 2010 
 

Stævnet afvikles med 2 x 36 pile på 50 meter i alle klasser – efterfulgt af finale afvikling i en ny form. 
 

Opvarmning: Kl. 10.00 – 10.30. Starttidspunkt: ca. Kl. 10.40  
 

Bemærk at al skydning er på 50 meter. Klasse skydningen under kvalifikationen (2 x 36 pile) er 
opdelt i følgende 5 forskellige klasser;  Dame recurve /  Herre recurve /  på 80  cm ansigt  

og Dame compound  / Herre compund  på 80 cm ansigt, samt en langbue klasse på 122 cm ansigt. 
 

I finalerne kan damer og herre slås sammen, alle recurve i en og alle compound i anden. 
 

Som NYHED! – afvikles finalerne efter følgende metode: 
Finale systemet vil blive brugt af Fita fra 2011 i compound, og det gælder at ramme 3 gule spots med 
hver en pil. (3 piles skydning også under finalerne). De gule spots er lig størrelsen af det gule på de 

normale ansigter.  3 pile er lig med ”et sæt” og der skydes bedst ud af 5 sæt. Evt. shoot off ved lige efter 
5 sæt (2½ til hver skytte), så afgør kvalifikationen hvilken skytte der går videre.  

 
Ud over det nye ”hit or mis” finale system, vil vi også benytte vores gamle finale koncept, at alle skyder 

videre hele vejen, og alle får lige mange pile, også under finalerne.  
 

Der gives alm. klasseskydningspræmier og kontanter som finaleskydningspræmier, desuden vil der 
være nogle flotte og sjove sponsor præmier. Eks. 1. præmie en flot gul ”Mountainbike”. 

 
Maks. antal deltagere, først-til-mølle-princippet/ maks 16 recurve, 32 compound, 8 langbuer . 

 
Absolut sidste frist for tilmelding er mandag d. 14. juni 2010. 

 
Bindende tilmeldings gebyr: Ungdom kr. 100,- / Senior kr. 150,-, som betales ved stævnet. 

 
Tilmelding sendes til: Nordkystens Bueskyttelaug. 

E-mail-adresse:  henrikantenne@post.tele.dk / Mobil: 20230503. 
 

Med venlig hilsen – Nordkystens Bueskyttelaug v/ Knud D. Jørgensen. 
 

STÆVNET AFVIKLES PÅ VORES EGNE BANER; IDRÆTSVEJ, 3250 GILLELEJE. 
Sidevej til Parkvej, følg skiltningen helt ned til enden af Idrætsvej. Parkering langs vejen. 

 
Der kan købes almindelige kiosk varer og frokost under stævnet. 

Evt. overnatning op til stævnet kan arrangeres i vores indendørs hal – tilmelding er vigtigt! 


