
DBSF og Bueskyttelauget Viking Esbjerg 
Indbyder til  

DM/Forbundsmesterskab 2007 
Den 15. og 16. september i Sønderhede 

 
 
 
Danmarksmesterskabet på Arrowhead-runden og Forbundsmesterskabet på 
Skovrunden afvikles over 2 dage således: 
 
Danmarksmesterskab i feltskydning  
Afvikles som en FITA Arrowhead-runde med 12 mål uden afstandsmarkering og 12 
mål med afstandsmarkering. 
Dato: Lørdag 15. september 2007 
 
Forbundsmesterskab i Feltskydning  
Der skydes en FITA Skovrunde på 24 mål uden afstandsmarkering.  
Dato: Søndag 16. september 2007 
 
Skydningen: 
Skydningen afvikles i overensstemmelse med FITA’s skyderegler for skovrunden (se 
DBSF´s lovkompleks) og FITA’s skyderegler for Arrowhead-runder - dog uden 
finaleskydning se DBSF Lov-kompleks) 
Alle DBSF aldersklasser kan deltage  
Buejægere kan også deltage om lørdagen, her skyder de dog som seniorer. 
 
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 HOLDSKYDNING ER OBLIGATORISK  
 
Sted: 
DM og Forbundsmesterskab afvikles på Bueskyttelauget Viking Esbjerg´s bane i 
Sønderhede  
Adresse: Sønderhedevej 26 6710 esbjerg V 
Der er parkeringsplads. Ankomst meddeles på modsatte side af vejen i vores nye 
klubhus.  
 
 



 
 
 
 
Program Lørdag  
7.30 er der morgenmad til dem, der måtte have bestilt dette 
9.00 – 10.00  Indskydningsbanen er åben  
9.30 udlevering af frokost pakker til dem, der måtte have bestilt dette 
10.00 Velkomst og patruljeinddeling  
10.15 TK 
10.45 Skydningen starter 
Ca. kl. 17.00 Præmieuddeling 
Ca. kl. 19.00 er der aftensmad til dem, der måtte have bestilt dette 
 
Program Søndag 
7.30 er der morgenmad til dem, der måtte have bestilt dette 
9.00 – 10.00  Indskydningsbanen er åben  
9.30 udlevering af frokost pakker til dem, der måtte have bestilt dette 
10.00 Velkomst og patruljeinddeling  
10.15 TK 
10.45 Skydningen starter 
Ca. kl. 17.00 Præmieuddeling 
 
Klasser og divisioner 
Der skydes i alle klasser, aldersklasser og divisioner som DBSF anerkender til FITA 
skovrunden og FITA Arrowhead-runden (også langbuer) 
 
I FITA Skovrunden skyder buejægere (National Buejæger) således:  
Der skydes fra sort post 
BEMÆRK: National Buejæger division 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 buejægere således:  
Der er ingen særskilt klasse for buejægere  
Buejægere, som ønsker at deltage, skal tilmelde sig i compound klassen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pris Pr dag 
Senior, old-girls/boys: 160 Kr. 
Junior: 120 Kr. 
Kadet, Mini og Micro:  80 Kr. 
Afgiften for hold er som de individuelle klasser  
 
 
Pris for begge dage 
Senior, old-girls/boys: 280 Kr. 
Junior: 200 Kr. 
Kadet, Mini og micro: 120 Kr. 
 
 
 
 
Tilmelding og betaling 
Sidste tilmeldings og betalingsfrist er d 17/8. 
Tilmelding skal foregå klubvis på de medfølgende tilmeldings skemaer. 
Jeres klub er selvfølgelig også velkommen til at sende jeres tilmelding via mail:  
Jacob.viking@jubii.dk 
Pengene skal betales på gironr. 5485029. 
 
Post adresse:  
Bueskyttelauget Viking Esbjerg 
Jacob Lauridsen 
Mølleparkvej 22 E st. 
6715 Esbjerg N 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
Forplejning og overnatning  
 
Vi tilbyder overnatning i eget medbragt telt hele weekenden, der er toiletforhold 
til fri afbenyttelse og overnatningspladsen er lige ved siden af vores klubhus. 
 
Vi kan ligeledes tilbyde diverse forplejning  
 
Overnatning 50 Kr. for hele Weekenden pr. person 
Morgenmad pr. dag 30 Kr. 
Frokost pakke pr. dag 40 Kr. 
Aftensmad Lørdag 70 Kr. 
 
En fuld forplejningspakke for begge dage og incl. overnatning 
Pris 200 Kr. så overnatningen er gratis. 
 
Morgenmad: 
Diverse brød samt pålæg, cornflakes, havregryn, mælk, juice og vand  
 
1 stk. frokostpakke består af: 
2 Store trekantede sandwich, 2 stk. bananer samt en ½ l kildevand. 
 
Aftensmad lørdag:  
Der grilles 4 slags kød, og der vil være kartoffelsalat, div. grønsalat og brød 


