
22. marts 2015

Lyngby Bueskyttelaug og Bueskydning Danmark  
inviterer til 3D bueskyttestævne i historiske omgivelser

Jagten er et udtagelsesstævne, og foregår i Dyrehaven/Jægersborg Hegn.  

Parkering på skovens p-plads (GPS 55.80747/12.55986) og indskrivning 
på Rådvad Naturskole, hvor der også er toiletter og mulighed for  

opbevaring af tasker m.m. 
 

For at undgå, at der bliver for mange i patruljerne, vil der være op til 40 
mål. Der oprettes separate børnepatruljer med voksen leder.

Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller. Der opstilles 4 dyr i den 
mindste gruppe, og 2 dyr i den næstmindste. 2 deltagere skyder samtidigt. 
Ved 4 små dyr skydes der en pil i hvert dyr - højre skytte skyder på de to i 

højre side og venstre på de to til venstre. Point: 11/10/8/5
Se i øvrigt Bueskydning Danmarks regler i kapitel 9 (artikel 9.14, side 23) 

om feltskydning (to pile), som kan læses på 
www.bueskydningdanmark.dk/cms/?&pageid=12441 

Hvis du har spørgsmål kan du rette dem til Hjörtur Gislason,  
2784 2009 eller formand@bueskydning.dk
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Program
Fra kl. 08.00 Indskrivning. Der er gratis kaffe/te/kakao udenfor i anledning 

af vores 70 års jubilæum. 
08.45  Opvarmning, patruljer, derefter teknisk kontrol.
09.45  Velkomst. Patruljerne går ud. 
10.00  Skydestart.
Frokost Medbragt mad indtages undervejs i skoven. Ingen frokostpau-

se. Derudover giver klubben kaffe/te/kakao og kage 3 steder i 
skoven og ved Naturskolen i anlædning af jubilæet.

Præmier Præmieuddelingen tilstræbes at foregå så hurtigt som muligt 
efter optælling af pointene. Men da det er et stort stævne kan 
der godt forekomme lidt ventetid inden vinderne kan råbes 
op. Der vil være præmier inden for alle børneklasser uanset 
antal deltagere. Hos seniorerne er der præmier til bueklasser 
med mindst tre deltagere. Ved 3-5 deltagere er der præmie til 
1.-pladsen. Ved 5-8 deltagere er der præmie til 1.- og 2.-plad-
sen. Ved flere end 8 deltagere er der præmie til 1.-, 2.- og 
3.-pladsen. Sammenlægning af klasser kan forekomme.

Forventet sluttid 17.00
Afgift Master/Senior/Junior/Kadet - kr. 175,-
 Aspirant/Mini/Mikro - kr. 100,-
Tilmelding Senest søndag 15. marts via www.bueskydning.klub-modul.dk
 Under ’Event’ i toppen finder du Dyrehaverunden 2015. Har 

du i forvejen en profil, logger du ind. Hvis det er første gang 
du tilmelder dig via klubmodulet, skal du oprette en profil, 
inden du kan tilmelde dig. (Bare rolig, dette betyder ikke, at 
du melder dig ind hos os). Det er vigtigt at tilmelding sker 
som ovenfor beskrevet, så vi kan planlægge opdeling i patrul-
jer. Ved senere tilmelding og betaling i skoven, vil der blive 
opkrævet et tillæg på kr. 50.

Træk og slip, og vel mødt!
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