
                                                                             

Nordkystens Bueskyttelaug 
 

Inviterer hermed til OL runde med ”nyhed” i finaleafvikling. 
 

Lørdag den 16. august 2008 
 

Stævnet afvikles med 2 x 36 pile på 70 meter i alle klasser - 
efterfulgt af finale afvikling i en ny form 

 

Opvarmning: Kl. 9.30 – 10.00 - Starttidspunkt: ca. Kl. 10.10  
 

NYHED! – i pausen efter de første 36 pile er skudt, åbner vi mulighed for at der byttes baner. 
Bane 1 til bane 16, bane 2 til bane 15, osv. Hensigten er, at alle skytter får samme vejr- / vindforhold at skyde under. 

Dette afgøres af skydeleder under stævnet, alt efter vejrforholdende på stævne dagen. (Evt. rekorder afskrives så). 
 

Bemærk at al skydning er på 70 meter. Klasse skydningen under kvalifikationen (2 x 36 pile) er 
opdelt i følgende klasser; DJR – HJR – DJC – HJC og DSR – HSR – DSC - HSC. (Min. 3 skytter pr. kl.) 

 

I finalerne slås klasserne sammen - alle damerne i en og alle herrerne i anden 
 

Som NYHED! – afvikles finalerne efter følgende metode: 
Vinderne af en match går videre mod andre vindere, som den normale finaleafvikling. 

NYHED! Tabere som normalt pakker sammen, skyder igen mod en anden taber af en match. 
Denne finaleafvikling fortsætter hele vejen igennem, så alle opnår samme antal pile og finale-  
matcher, og den samlede vinder bliver den dame og herre skytte, som vandt alle sine matcher. 

Der gives præmier til nr.1-2-3, men også til de skytter som har vundet flest finale matcher. 
 

Klasseskydningspræmier: Der gives alm. præmier efter klasseskydningen.  
Finaleskydningspræmier: Flotte præmier med gavekort fra BALDUR’s BUE SHOP. 

 
Der er et maks. på antal deltagere, så tilmeldingen gælder med først-til-mølle-princippet. 

 
Absolut sidste frist for tilmelding er mandag den 11. august 2008. 

 
Bindende tilmeldingsgebyr: Junior kr. 100,- / Senior kr. 150,-, som betales ved stævnet. 

 
Tilmelding sendes til: Nordkystens bueskyttelaug 

v/ Henrik Rasmussen – Helsingørvej 4, 3230 Græsted. 
E-mail-adresse: henrikantenne@post.tele.dk 

Mobil: 20230503. 
 

Med venlig hilsen – Nordkystens bueskyttelaug v/ Knud D. Jørgensen 
 

STÆVNET AFVIKLES PÅ VORES EGNE BANER; IDRÆTSVEJ, 3250 GILLELEJE. 
Sidevej til Parkvej, følg skiltningen helt ned til enden af Idrætsvej. Parkering langs vejen. 

 

Der kan købes almindelige kiosk varer og frokost under stævnet 
 


