
Danish Open 2013.
Internationalt 3D stævne

Nørre Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere
Stensballe IK’s bueskytteafdeling 

Indbyder hermed til det 29. Danish Open, 
på Højderyggens Skydecenter, Grættrupvej, 8766 Nørre Snede

Lørdag den 18. og søndag den 19. maj 2013  .  

Stævnet afvikles som en 3D skydning efter WA’s (FITA’s) gældende internationale 3D regler. 

Skydning:
1) Om lørdagen   skydes der 40 mål for alle. 

2) Om søndagen   er der 14 mål for alle mikro, mini, kadet og FITA kadet samt for herefter nævnte 
klasser med mindre end 8 deltagere – Fita junior klasser, senior klasser og master klasser. 
Resultatet for lørdag og søndag lægges sammen.

3) Om søndagen er der eliminationsrunde - 12 mål og efterfølgende semifinaler og finaler på i alt   
8 mål for FITA junior klasser, senior klasser og master klasser med flere end 8 deltagere samt 
buejægere.

Ifølge WA’s (FITA´s) internationale reglement skydes kun i 4 klasser – compound, langbue, instinktiv 
og barbue, men her følger vi ikke WA’s (FITA’s) reglement. 
Vi afvikler stævnet med de velkendte klasser – recurve, barbue, traditionel jagtbue/instinktiv bue, 
compound, langbue – alle klasser for damer og herrer i mikro, mini, kadet, FITA kadet, FITA junior, 
senior, masters samt for buejægere.
Vi forbeholder os ret til at lægge klasser sammen.

Starttidspunkter: 
TK. Lørdag kl. 8.00 - 8.45
Lørdag: Velkomst og opstilling kl. 9.00 - skydning begynder kl. 9.30
Søndag: Opstilling kl. 8.30 - skydning begynder kl. 9.00

Startafgift gældende for begge dage
Senior, Masters, Buejæger – årgang 1992 og ældre........................300 DKR 40 Euro
FITA Junior – årgang 1993 – 1995...................................................220 DKR 30 Euro
FITA Kadet, Kadet – årgang 1996 – 1999........................................150 DKR 20 Euro
Mini og Mikro – årgang 2000 og yngre ..........................................110 DKR 15 Euro

Familierabat - deltager mere end to skytter fra samme familie, betales de to dyreste startafgifter. Såle-
des at den maksimale startafgift for en familie vil være 600 DKK = 80 Euro.

Startafgiften 
1) Betales senest med kontanter inden starten lørdag morgen.·

Der er ikke betalingskort automat i skyttehuset.

2) Kan også indbetales på vores bankkonto senest den 7. maj 2013, hvor det er vigtigt at angive 
skytternes navne og de ID numre, der står ved hver skyttes navn på deltagerlisten, som altid 
vises på vores hjemmeside. 
Kontonummeret er i: Jyske Bank, reg. nr. 7247 konto nr. 112698-6.



Tilmelding:
Man kan tilmelde sig på 3 forskellige måder:

1) Tilmelde sig direkte online på vores hjemmeside www.noerresnedebueskyttelaug.dk og når 
der er klikket på ”Send tilmelding”, svarer vi automatisk i løbet af 3 sekunder, at din tilmelding 
er registreret, og straks kan du få vist den samlede deltagerliste, hvor du står med ID nummer, 
valgt aldersgruppe og valgt buetype. 
På deltagerlisten kan du vælge at se deltagerne sorteret efter aldersgruppe, buetype eller 
tildelt patrulje.

2) Ved at udfylde den elektroniske tilmeldingsformularen med PC’en og udskrive den inden der 
klikkes på ”Send E-mail”. Vi registrerer så i løbet af kort tid din tilmelding.

3) Ved at udskrive og udfylde tilmeldingsformularen med blyant og sende den via fax eller E-mail. 
Vi registrerer så i løbet af kort tid din tilmelding.

Sidste tilmelding er tirsdag den 7. maj 2013.
Efter denne dato er tilmelding ikke mulig af hensyn til patruljeinddeling og præmier.

Deltagerantallet er begrænset til 240 skytter

 Ved tvivl - spørg venligst Peder Nielsen 
Irisvej 9
8766 Nr. Snede
Tlf.: +45 2074 5866
E mail. doarchery@gmail.com 
Fax: +45 76 87 06 28

Relevante oplysninger vedrørende skydningen vil blive offentliggjort i vores nye informationsfolder på 
hjemmesiden www.noerresnedebueskyttelaug.dk under menu-punktet Danish Open 2013.

Øvrige oplysninger:
I skyttehuset ved skydeterrænets startsted kan der købes morgenkaffe og rundstykker lørdag og søn-
dag fra klokken 7.30, og til frokost kan der købes sandwich og Frankfurtere. 
Der kan også købes vand, kaffe, kage og slik. 

Hunde må ikke tages med på banerne.
Der skal køres langsomt på grusvejen – Grættrupvej, max. 20 km/t.

Der er mulighed for at campere gratis ved skydeterrænet – det kan varmt anbefales. 
Camping-pladsen er åben fra fredag den 17. maj kl. 13.00. 
Der er toilet og rindende vand ved skyttehuset Der er ikke el og ikke bad.

Bemærk: 
Af sikkerhedsmæssige årsager (de lokale brandmyndigheder) er brug af åben ild på camping-
pladsen forbudt - dvs. ingen bål, men der må gerne tilberedes mad på grill.

Øvrige muligheder:

Camping
Bryrup sø camping, Hovedgaden 58, 8654 Bryrup tlf: 75 75 67 80,
 info@bryrupcamping.dk, http://www.bryrupcamping.dk (ca 13 km)

Bed and breakfast

http://www.noerresnedebueskyttelaug.dk/
http://www.bryrupcamping.dk/
mailto:info@bryrupcamping.dk
http://www.noerresnedebueskyttelaug.dk/
mailto:doarchery@gmail.com


Tyklundgaard Bed and breakfast, Tyklundvej 3, Løve, 8654 Bryrup
Telefon.+45 75 75 68 69 mobil. +45 30 86 68 78, www.tyklundgaard.dk (ca 10 km fra skydeterrænet)

Hundhovedgård, Vejlevej 75, 8766 Nr. Snede, tlf: 75 77 12 79, 
www.bedandbreakfast.dk/bb/1545.htm  (ca. 6 km)

Hotel
Nørre-Snede Kro, Bredgade 21, 8766 Nørre-Snede, Telefon 75 77 00 01. http://www.nr-snedekro.dk 

Bemærk vedrørende natteroen, at kroen har velbesøgt dans med orkester lørdag aften til klokken 
1.30

Spisesteder:
Ejstrupholm Hotel, Søndergade 25, 7361 Ejstrupholm, Telefon 70 20 10 23
http://ejstrupholm-hotel.dk

Onkels Pizza, Toftevej 1, 8766 Nr. Snede, Telefon 75 77 17 25

Se også vores hjemmeside - www.noerresnedebueskyttelaug.dk - som også ses 
på I-phonen eller Smart-phonen ved at benytte QR-koden her ved siden af.

Vi skriver løbende flere detaljer om Danish Open 2013 på hjemmesiden – også liste 
med navne på tilmeldte deltagere, fordeling af skytter i patruljerne, og under stævnet 
skriver vi også resultaterne.

På gensyn til Danish Open 2013.
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