
 
Storsamling for Non-sight archers 

Ungdomsskytter med Langbuer og barbuer  
2013 

 
Lørdag den 19. januar Kl. 10.00 til Kl. 16.00  
Sorø Bueskyttelaugs indendørslokaler ved  

Sorøhallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø 
 

Vi forsætter vores træning for Non-sight Archers, og fra 2013 vil der nu være endnu flere muligheder 
for at udvikle sig. Hør mere om det på denne samling. 
 
Nye skytter er også velkomne til denne storsamling 
Langbueskytter og barbueskytter i mini til og med FITA-kadet rækken (12 – 18 år) fra hele 
landet er inviteret, såfremt skyttens træner har vurderet, at skytten har det nødvendige 
talent. Vurderingen bør ske ud fra følgende kriterier: 
 
• Skytten udviser engagement. 
• Skytten er en ivrig deltager i stævner, både indendørs og udendørs. 
• Skytten har ambitioner om at drive det til noget. 
• Skytten skal have sit ejet udstyr. 
 
Hvad vil dagen indeholde? 
• Velkomst til alle 
• Introduktion til mål og rammer for samlingerne for Non-sight Archers i 2013, 
   herunder introduktion til ny organisering af Non-sight Archers 
• Hvad er skytternes mål? 
• Udtagelse til Non-sight Archers bruttohold 
• Besøg af træner Michael Egestad fra Frederiksværk 
• Træning med fokus på at forbedre skytternes skydeteknik med udgangspunkt i bacis skills 
• Give skytterne noget at arbejde videre med hjemme i klubben indtil næste samling 
• Konkurrence for alvor og sjov 
 
Hvad skal skytterne selv medbringe? 
• Bue udstyr 
• Tøj og fodtøj som passer til vejr forholdene, vi skal kunne komme ud og gå en tur 
• Du skal selv medbringe madpakke til frokost samt evt. drikkevarer 
Der vil være frugt og grønt til formiddag og kage om eftermiddagen 
 
Det koster 60 kr. at deltage. Dette beløb betales ved ankomst og vil bl.a. dække udgifter til mad og 
materiale. 

 
Tilmelding skal ske senest torsdag den 17. januar 2013 til 

Jeanette Jensen - jlsj8@yahoo.com 
Yderligere oplysninger kan fås på 20207267 

Vi glæder os til at se Jer 
Hilsen 

Lederne og trænere fra Non-sight Archers 
 

 
 


