
Lyngby Bueskyttelaug  
& 

Bueskydning Danmark 
 

inviterer til 
 

Dansk Mesterskab for ungdom 
 
 

Lørdag – søndag den 29. – 30. marts 2014 
 
Sted: Virumhallen, Geels plads 40, 2830 Virum 
 
Klasser: Micro, Mini, Kadet, FITA Kadet og FITA Junior.   
 
Lørdag: Velkomst kl. 10.00 – herefter TK og opvarmning 45 min.   
 60 pile på 18 m (FITA kadet og FITA Junior) 
 60 pile på 12 m (Kadet, Mini) 
 60 pile på 8 m (Micro) 
 Der skydes på 40 cm trekant trippel eller fuldt ansigt. 
 Om lørdagen afvikles elimineringsfinaler til og med 1/16 finaler.  
  
Søndag: Opvarmning kl. 9.00 - 9:45, herefter individuelle finaler iht. lovkompleks 
 Der skyder 2 skytter på samme måtte frem til ½ finalerne. 

Der afvikles holdfinaler i følgende grupper:  
• 8 m (Micro) 
• 12 m (Mini/Kadet)  
• 18 m (FITA Kadet og FITA Junior)   

i følgende klasser:  
• Recurve 
• Compound 
• Barbue  
• Langbue 

 
Angiv på tilmelding om der ønskes trippel eller fuldt ansigt. 
 
Der spilles musik under hele stævnet. 

 
Startgebyr: Fita Junior, Fita Kadet 225,00 kr.  
 Kadet, Mini og Micro 150,00 kr.  
 Hold er inkluderet i prisen 
 
 
Præmie-overrækkelse:  Når finalerne er slut. 
 
  



Der bliver mulighed at overnatte i én af naboskolerne (adr. kommer senere), samt at 
bestille mad på forhånd: 
 
Husk: Liggeunderlag/ madras m.m. skal du skal selv medbringer! 
 
De enkelte klubber skal sende oplysninger angående overnatning samt mad til både skytter, 
forældre samt træner i det medfølgende excel-regneark, som derefter sendes til: 
nielsen@familie.tele.dk senest den 24/2 2014 
 
Beløbet betales klubvis ved tilmelding på: 
Reg.: 1551 Konto nr.: 8328315  
Skriv klubnavn + mad 
 
 
Stævne tilmelding  
De enkelte klubber skal sende oplysninger på deres skytter i det medfølgende excel-
regneark, som derefter sendes til: 
nielsen@familie.tele.dk senest den 24/2 2014 
 
Husk at der kan tilmeldes hold, hvis dette ønskes i e-mail 
 
Beløbet betales klubvis ved tilmelding på: 
Reg.: 1551 Konto nr.: 8328315  
Skriv klubnavn + stævnegebyr 
 
 
 
Transportmuligheder: 
Fra København H: 
Rute 1: S-tog B mod Holte. Stå af på Virum Station. 4 min. gang til hallen.  
Rute 2: Regionaltog mod Helsingør. Stå af på Hellerup Station. Tag S-tog B mod Holte. Stå af på 
Virum Station. 4 min. gang til hallen. 
 
 

 
 LYNGBY BUESKYTTELAUG  

 "Det skal være sjovt at skyde med bue"  
 


