DBSF og Nykøbing F. Bueskyttelaug inviterer til
Kombineret sommerlejr og ungdomsweekend lørdag
den 24. juni til onsdag den 28. juni 2006
på Nykøbing F. Bueskyttelaugs baner Østre Alle 119, 4800 Nykøbing Falster
Nykøbing F. Bueskyttelaug har de seneste 3 år afholdt en ungdomsweekend i starten af juni måned.
I år har vi valgt at udvide denne weekend til en egentlig sommerlejr på 5 dage.
Kombinationen ligger i at man kan vælge mellem 3 varianter.
??Deltagelse i hele sommerlejren 5 dage
??Deltagelse i weekenden lørdag – søndag
??Deltagelse i det jagtstævne der bliver arrangeret om søndagen

pris 350 kr.
pris 150 kr.
pris 50 kr.

Program:
Lørdag den 24. juni:
kl. 13.00-13.30

Skytterne ankommer til Nykøbing
F. Bueskyttelaug.
kl. 14.00-18.00
Undervisning i
afstandsbedømmelse, hvad sker
der med afstande når man
skyder stejlt op eller ned.
Undervisningen vil bestå i lidt
teori og en masse øvelser med
egen bue. Noget af
undervisningen vil blive henlagt
til en gammel grusgrav ca. 5 km
fra vores anlæg. Her vil der være
mulighed for højdeforskelle på op
til 20 m.
kl. 18.00 – 19.00 Frikvarter. Her vil der være mulighed for at skyde på skiver, hvis man har lyst.
Kl. 19.00 – 20.00 Aftensmad
Kl. 21.00 Forskellige former for hyggeskydning og
socialt samvær.
Kl. 23.30 (ca.)
godnat
Søndag den 25. juni:
Kl. 8.00
Kl. 9.30:

Morgenmad
24 måls jagtskydning på vores egen jagtbane.
Forældre er velkommen til at deltage.

Mandag den 26. juni – onsdag den 28. juni
Forskellige former for skydninger både på
skive og jagt og felt kombineret med hygge
under forskellige former. Om mandagen får vi
besøg af Martin Damsbo, der vil snakke om

hvordan det er at være eliteskytte på allerhøjeste plan, hjælpe med både at se på
skytterne og evt. se på skytternes udstyr.
Arrangementets pris er inkl. stævneafgift og mad.
drikkevarer er for egen regning, men til meget lave
priser. Arrangementet støttes af DBSF`s
Breddeudvalg som giver tilskud til arrangementet.
Vores klubhus på 128 m2 har både elektricitet og
toiletter.
Hvis du deltager i enten weekendarrangementet
eller hele sommerlejren kan du vælge at overnatte
enten i medbragt telt med sovepose eller ligge i et
af rummene i vores klubhus på ca. 128 m2.
Du skal selv medbringe sovepose og
liggeunderlag, hvis du vil sove i klubhuset eller telt med tilbehør, hvis du ønsker at slå dit telt op på
vores anlæg.
Stævnet om søndagen starter kl. 10.00 med TK kl. 9.30.
Voksne er naturligvis meget velkomne til at
deltage i både i weekendarrangementet og
eller i hele sommerlejren på samme
betingelser. (herunder skydningen om
søndagen).
De skytter der ønsker at deltage i hele
sommerlejren skal foruden buegrej
skiftetøj, sengetøj mm. medbringe badetøj.
Vi har både en svømmehal i nærheden
samt en af Danmarks bedste badestrande
Marielyst lige i nærheden, hvis vejret ellers
er dertil.
For skytterne til hele sommerlejren er der
afgang ca. kl. 13.00 om onsdagen efter
frokost.
For de forældre der ønsker at deltage er der evt. mulighed for at slå jeres telt op på vores grund ved
klubhuset. Ellers er der en campingplads kun 500 m fra vores buebane.
Vi håber naturligvis at så mange som muligt vil deltage i vores arrangement og glæder os til at se jer
i den første uge af skolesommerferien.
Af hensyn til forberedelserne vil vi gerne have en tilmelding klubvis senest den 10. juni til en af
undertegnede
Dan Hansen
Klaus Lykkebæk

Engmosevej 21
Pandebjergvej 65,

4800 Nykøbing F.
4800 Nykøbing F.

mail: pdhansen@pc.dk
mail: lykkebaek@mail.tele.dk

