
    REGION ØST UNGDOM 
og 

Lyngby bueskyttelaug 
i samarbejde med breddeudvalget 

 

Har hermed fornøjelsen  
at invitere til 

Finale trænings stævne  
Efter set systemet individuelt  

og hold efter point system 
ifølge lovkomplekset 

for micro (nano), mini og kadetter  
lørdag 12. februar 2011  

Registrering inden kl. 8.30 
skydestart kl. 9.00 

 

Alle skytter skyder indtil guldfinalen i deres klasse 
er overstået 

 

og for at det kan lade sig gøre vil nogle klasser evt.  
blive slået sammen hvis der ikke er 4 i klassen 

således 
individuel + hold 

 bar og langbue sammen 
recurve og compound sammen 

mini og kadetter sammen 
micro og nanoer sammen (vil som reelt blive sammen) 

ved hold 
 mini og micro kan risikere blive slået sammen på hold 

såsom kadet og mini 
Dette kan indebære at en micro skal skyde 12 meter eller en mini 8 meter 

 
hvorfor alle skal kunne skyde to afstande  



 
Holdmæssigt bestræber vi os på at lave klubhold   

 
Men er der kun 1 fra en klub og to fra en anden klub  

vil disse 3 blive sat sammen,  
så så mange som overhovedet muligt får prøvet holdskydninger. 

 

Er der 4 el. 5 fra en klub vil de pointmæssigt lavest danne hold med  
en eller 2 skytter  fra en anden klub  

 
Selve holdene vil først blive sammensat umiddelbart efter registreringen på dagen 

og holdene vil blive endeligt sammensat lige efter kvalifikationsskydningen. 
Der skydes på 40 cm. single eller triple 

Kvalifikationsskydningen  vil bestå af 6 omgange af 3 pile ialt 18 pile 
 

Selve finale skemaet følger ikke de normale finalelister 
da der her er gjort stort forsøg på at alle skal skyde finaler 

 
Der er præmier  til  1., 2. og 3. Plads i de opnåede finalerækker 

Der er ingen præmier i kvalifikationsrunden  
 

Tekniske spørgsmål kan stilles til Tom Heneberg mobil 40603406 email.  tom-heneberg@mail.tele.dk 
 

Tilmelding sendes pr. e-mail til Tom på nedennævnte adresse  
senest 24. januar 2011 

 
 så der kan opsættes det rigtige antal skiver/baner 
og så præmier kan indkøbes af region øst ungdom 

 
 

stævnet afholdes Lyngby 
Lundtoftevej 53  

2800 Kongens Lyngby  

   

Stævneafgift pr. person 60,-   
Betales klubvis ved registreringen inden kl. 8.30 på stævnedagen 

 
Tilmelding skal ske klubvis til Tom Heneberg 

Tom-heneberg@mail.tele.dk 
40603406 

 
Der skal oplyses navn, fødselsdato og bueklasse for hver enkelt skytte. 


