
Randers Bueskyttelaug og DBSF 
inviterer til 

 
Danmarksmesterskaber for ungdom 

 
Dato  26. – 27. august 2006  
 
Sted  Langvang Idrætscenter  

Mariagervej 180 
8900 Randers 

 
Klasser  Dame og Herre  - Mikro, Mini og Kadet. 

Recurve, Compound, Barbue og Langbue . 
 

Lørdag  kl 09:00  Opvamningsskydning 45 min. derefter TK 
  kl 10:00  Stævnestart – 4 * 36 pile på respektive afstande 
  kl 18:00  Skydningen slut 
   Evt. 32’dels eliminationsrunde 
   Præmieoverrækkelse 
 
Søndag  kl 08:00 Opvamningsskydning 45 min. 
  kl 09:00 Eliminations og finaleskydning 
   Holdfinaler 
   Præmieoverrækkelse 
  kl 16:00 Stævneafslutning 
 
Startafgift  Kadet, mini og mikro  150 kr 
  Hold (husk at tilmelde antal) 100 kr 
 
Tilmelding  Senest den 26 juli 2006.  
  Eftertilmelding kun efter særlig aftale. 
 
Overnatning Der er mulighed for at campere ved Idrætscenteret 
  Kr 25 pr person 
  ellers henvises til de lokale campingpladser og vandrehjem 
   
  Fladbro Camping & Hytteby - Hedevej 9 -8900 Randers 

Tlf.: 86429361 
 
Auning Camping - Reimersvej 13 - 8963 Auning 
Tlf.: 8648 3397 
 
DANHOSTEL Randers Vandrerhjem 
Gethersvej 1 - 8900 Randers - Telefon: 86425044 

 

  



Forplejning  Idrætscenterets cafeteria vil være åbent under stævnet. 
Der tilbydes frokostboller, der skal bestilles sammen med stævne 
tilmeldingen pris pr stk kr 17,00 
Lørdag aften tænder vi op i grillen og der vil være mulighed for at 
grille medbragt mad. 

 
Praktiske oplysninger vedr. stævnet: 
 
Spot  Så vidt det er muligt, vil vi forsøge at opfylde ønsker om spot. 
  Det skal fremgå af tilmeldingen, at man ønsker spot. 
 
Eliminationsrunden Afvikles som 12 pils skydning (4 * 3 pile) 
  Evt. 32’dels  runde afvikles lørdag 

Skytterne gøres opmærksom på, at de med underskriften på 
skydesedlen godkender pileværdier, den totale sum og resultatet 
af matchen. 

 
Holdskydning Holdene sættes som mix hold (herre/dame) i de enkelte klasser. 

Holdene seedes efter resultatet for den afstand holdskydningen 
afvikles på. 
De 8 bedste hold efter seedningen i hver klasse går til finalen. 
Holdfinaler afvikles som 18 pils skydning (3 omgange af 3*2 pile). 

 
Langbueskytter Langbueskytter skal være opmærksom på, at der kun må bruges 

træpile med naturfaner (iht. lovkompleks 10.4.4.1) – ellers skal de 
tilmeldes som barbueskytter. 
 

Tilmelding Klubvis samlet på vedlagte skema (helst elektronisk ) 
 Senest den 26. juli 2006 til 
  
 rbl@randersbueskyttelaug 
 
 Randers Bueskyttelaug 
 Ørneborgvej 29c 
 8900 Randers 
 
 den 1. august vil deltagerlisterne være tilgængelige på 
 www.randersbueskyttelaug.dk/dm2006 – hvor i bedes kontrollere 

at de er korrekte. 
 
Betaling Alt betales klubvis ved tilmelding eller senest den 1. august 2006. 
 Til Giro Konto : 626-4654 – Randers Bueskyttelaug 
  
Eventuelle forespørgsler kan rettes til: Flemming Skjoldborg tlf 40421666 
Eller på nedenstående mailaddresse. 
 
    Med venlig hilsen 
    Randers Bueskyttelaug 
    rlb@randersbueskyttelaug.dk 


