
Ved	  over	  ca.	  100	  deltagere	  vil	  der	  blive	  skudt	  i	  to	  hold.	  
Dvs.	  hold	  1	  skyder	  60	  pile,	  hvorefter	  hold	  2	  skyder	  60	  pile.	  
Hold	  1	  vil	  bestå	  af	  de	  klubber	  som	  ligger	  tættes	  på,	  og	  modsat	  for	  hold	  2.

Hold	  1	  har	  velkomst	  kl	  9.00
Hold	  2	  har	  velkomst	  tidligst	  11.00

Hvis	  der	  er	  færre	  end	  100	  skytter,	  vil	  programmet	  for	  ALLE,	  se	  ud	  som	  følgende

Lørdag kl	  10.00	   Velkomst
Opvarmning
2x30	  pile

1/32	  finaler	  -‐	  individuelt
Holdfinaler til	  og	  med	  kvart-‐finalerne	  (bar-‐	  og	  lang.	  til	  guld)

Søndag kl	  9.00 Opvarmning
Individuelle	  finaler
guld	  og	  bronze	  finaler	  for	  individuelt	  og	  hold

Klasser Senior	  &	  Masters (for	  at	  skyde	  med	  om	  DIF	  mesterskab	  skal	  der	  skydes	  i	  Senior)

Compound,	  Recurve,	  Lang-‐	  og	  Barbue	  

Pris 200	  kr.	   pr.	  skytte (Hold	  er	  gratis)

Tilmeldingsfrist:

Husk:

Ved	  brug	  af	  anden	  form	  for	  tilmelding,	  vil	  der	  blive	  pålagt	  et	  gepyr	  på	  15	  kr.	  pr.	  skytte

-‐	  Tilmelding	  er	  bindende,	  -‐	  Tilmelding	  og	  betaling	  skal	  bære	  klubnavn,	  og	  skal	  ske	  klubvis,	  -‐	  
Tilmeldingen	  er	  ikke	  registreret	  før	  betalingen	  er	  gennemført

Ved	  senere	  tilmelding	  vil	  der	  blive	  lagt	  100	  kr.	  ekstra	  på	  betalingen
Senest	  den	  16	  Februar	  2013

Dette	  program	  er	  foreløbigt.	  Endeligt	  program	  vil	  blive	  lagt	  ud	  på	  IANSEO.net	  
efter	  tilmeldingsfristens	  udløb

Lang-‐	  og	  Barbue,	  samt	  alle	  masters	  skal	  angive	  ønsket	  skive	  ved	  tilmelding.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  
anført	  skydes	  der	  på	  fullface.	  DET	  ER	  IKKE	  MULIGT	  AT	  ÆNDRE	  DETTE	  EFTER	  TILMELDING.

Du	  kan	  finde	  alle	  opdaterede	  informationer	  på	  vores	  hjemmeside:	  aarhusbueskyttelaug.dk
Tilmelding,	  spørgsmål	  mv.	  kan	  rettes	  til:	  dm2013@aarhusbueskyttelaug.dk

Aarhus	  Bueskyttelaug,	  Silkeborg	  Bueskyttelaug

Dansk	  Mesterskab	  -‐	  2013
inviterer	  til:

Betaling	  skal	  foregå	  til	  Hobro	  Sparekasse:	  	  Reg:	  8140	  	  -‐	  	  	  Konto:	  2077981

og	  Dansk	  Bueskytteforbund

Arena	  Midt,	  Hasselvej	  15,	  8620	  Kjellerup	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  www.arenamidt.dk

Tilmelding	  til	  stævnet	  skal	  ske	  ved	  at	  udfylde	  vedlagte	  Excel	  skema,	  somogså	  kan	  hentes	  
på	  IANSEO.net,	  og	  sende	  den	  til:	  dm2013@aarhusbueskyttelaug.dk

Information	  og	  Kontakt

Program

Dato	  og	  Sted
Lørdag	  -‐	  	  søndag	  d.	  16.-‐17.	  Marts	  2013

Der	  er	  individuelle	  og	  holdfinaler	  for	  alle	  klasser	  (incl.	  bar	  og	  langbue)


