DBSF og
Herning Bueskyttelaug
indbyder til

DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006
Den 16. og 17. september i Langelund
Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab i
feltskydning 2006.

Danmarksmesterskab på Arrowhead-runden og forbundsmesterskab på Skovrunden afvikles
over 2 dage således:
Forbundsmesterskab i feltskydning:
Der skydes en FITA Skovrunde på 24 mål uden afstandsmarkering.
Dato: Lørdag den 16. september 2006
Danmarksmesterskab i feltskydning:
Afvikles som en FITA Arrowhead-runde med 12 mål uden afstandsmarkering og 12 mål med
afstandsmarkering.
Dato: Søndag den 17. september 2006

Skydning:
Skydningen afvikles i overensstemmelse med FITA's skyderegler for Skovrunden (se DBSF's
lovkompleks artikel 9.14) og FITA's skyderegler for Arrowhead-runder dog uden finaleskydning
(se DBSF lovkompleks artikel 9.1). Alle DBSF aldersklasser kan deltage.
Hold:
De 3 bedste skytter fra hver klub som skyder i samme division og på samme afstand, danner
hold. Hvis en klub stiller med mere end 3 skytter i samme division og på samme afstand, danner
de klubbens 2. hold o.s.v. Deltagelse i holdkonkurrencen er obligatorisk.

Sted:
DM og forbundsmesterskabet afvikles på Herning Bueskyttelaugs bane i Langelund syd for
Hammerum:
Adresse:

Fastrupvej 35
7400 Herning

Program for Forbundsmesterskabet (FITA Skovrunde) lørdag den 16/9-2006:
09.00 indskydningsbanen er åben
10.00 velkomst og patruljeinddeling
10.15 TK
10.45 skydningen starter
ca. 16.00 præmieuddeling til de bedste i hver klasse og division afhængigt af deltagerantallet
(DBSF's fordelingsregler benyttes)

Side 1 af 5

Program for DM (FITA Arrowhead-runde) søndag den 17/9-2006:
09.00 indskydningsbanen er åben
10.00 velkomst og patruljeinddeling
10.15 TK
10.45 skydningen starter
ca. 16.00 præmieuddeling til de bedste i hver klasse og division afhængigt af deltagerantallet
(DIF's og DBSF's fordelingsregler benyttes)

Klasser og divisioner:
Der skydes i alle klasser, aldersklasser og divisioner som DBSF anerkender til FITA Skovrunden
og FITA Arrowhead-runden.
I FITA Skovrunden skyder Buejægere (National Buejæger) således:
 Der skydes fra SORT post
 BEMÆRK: National Buejæger divisionen skyder efter reglerne i kapitel 10.51.1. Dette
betyder at National Buejæger skyder på afstande op til 30 meter.
I FITA Arrowhead-runden skyder langbueskytter og buejægere således:
 Der er ingen særskilt klasse for langbuer. Langbue skytter som ønsker at deltage skal
tilmelde sig i barbue klassen.
 Der er ingen særskilt klasse for buejægere.
Buejægere som ønsker at tilmelde sig skal tilmelde sig i deres divisioner. D.v.s at en
compound buejæger skal tilmelde sig compound divisionen og følge divisionens regler.
Recurve og barbue buejægere tilmelder sig ligeledes deres divisioner.

Pris:
Pris pr dag:
Senior, old-girls/-boys:
kr. 160,Junior:
kr. 120,Kadet, mini og mikro:
kr.
80,Hold: Som de individuelle i de pågældende aldersklasser
Deltager du BEGGE dage får du rabat således:
Pris for 2 dage:
Senior, old-girls/-boys:
kr.
280,Junior:
kr.
200,Kadet, mini og mikro:
kr.
120,Hold: Som de individuelle i de pågældende aldersklasser

Tilmelding:
Tilmeldingen skal foregå klubvis på det medfølgende tilmeldingsskema. Du er naturligvis
velkommen til sende jeres tilmelding via e-mail til: 3018-herning@dbsf.dk
Stævneafgiften indbetales ligeledes samlet på giro nr. 158-0876.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 25. august 2006.
Ved eftertilmelding eller betaling på dagen opkræves DOBBELT
stævneafgift.
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Forplejning:
Der er etableret en salgsbod, hvor du kan købe din morgenmad og kaffe.
Under skydningens forløb kan du også købe mad og drikkevarer ved vores salgsboder.
Vi sælger:
Rundstykker
Burgerboller m/pålæg
Kage
Kaffe/the
Juice
Sodavand
Alt til konkurrencedygtige priser

Overnatning:
Det er ikke muligt at campere på eller i tilknytning til feltbanen. Se nedenstående
muligheder for overnatning i Herning og omegn.
Vandrerhjem
Herning Vandrerhjem er nyt og moderne og tilbyder overnatning i moderne omgivelser til
overkommelige priser
Adresse:
Herning Vandrerhjem
Holingknuden 2, Holing
7400 Herning
Tlf: 97 12 31 44
Internet: www.danhostel.dk/herning

Hotel
ØSTERGAARDS HOTEL er et middelgodt hotel for dem, som ikke ønsker at bo på vandrerhjem
eller campingplads. Der er mange andre muligheder for overnatning på hotel i Herning, og et af
de bedste steder, hvor man kan skaffe sig overblik er: www.herningonline.dk
Adresse:
ØSTERGAARDS HOTEL
Silkeborgvej 94
7400 Herning
Tlf: 97 12 01 52
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Camping
Herning Park-Camping er en rolig og familievenlig plads nær Hernings centrum. Pladsen er 3stjernet.
Adresse:
Herning Park-Camping
Ringkøbingvej 86
7400 Herning
Tlf: 97 12 04 90
Internet: www.herningparkcamping.dk

Rutebeskrivelse:
Her kan du se, hvordan du finder frem til Herning Bueskyttelaugs feltskydningsbane i Langelund
på Fastrupvej 35.
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Kommer du fra syd på hovedvej 18 fra Vejle, Jelling, Givskud og Brande drejer du fra til højre
ved Skærbæk og følger pilene på kortet.
Kommer du fra vest på hovedvej 15 fra Ringkøbing, Videbæk og Herning drejer du fra til højre i
Hammerum i lyskrydset ved Hammerum skole og følger pilene på kortet.
Kommer du fra øst på hovedvej 15 fra Århus, Silkeborg og Ikast drejer du fra til venstre i
Hammerum i lyskrydset ved Hammerum skole og følger pilene på kortet.
Kommer du fra syd på sognevejene fra Kølkær drejer du fra til venstre i Hauge i krydset ud for
møbelfabrikken Systema og følger pilene på kortet.
Kommer du fra Herning eller Bording på den nye motorvej skal du tage afkørsel: Hammerum og
følge pilene på kortet.

Spørgsmål kan rettes til:
Torben Olsen
Østertorp 9
7400 Herning
Tlf:
Mobll:
e-mail:

97 11 96 01
61 36 44 56
3018-herning@dbsf.dk

Vel mødt
Herning Bueskyttelaug
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