Herning Bueskyttelaug
indbyder til

3D stævne
Den 8. Juni 2013 på Momhøj Naturcenter
NYT!NYT!NYT!
I år kan vi tilbyde overnatning i shelters eller på en teltplads
Man kan ankomme fredag fra kl. 17 og rejse igen søndag kl. 10
Dette koster 75,- pr. person inkl. aftensmad fredag, morgenmad lørdag, aftensmad lørdag
og morgenmad søndag.
Der er plads til ca. 40 i shelters og et antal telte. Pladserne fordeles efter først til mølle
princippet!
Skydning:
Skydningen afvikles i overensstemmelse med DBSF 3D RUNDEN se lovkompleks artikel 9.14.
Alle DBSF aldersklasser kan deltage.
Sted:
3D stævnet afvikles af Herning Bueskyttelaug på Momhøj Naturcenter sydvest for Herning:
Adresse:

Kibækvej 19
6933 Kibæk

GPS koordinat, decimal: 56.06088, 8.85244
Program for 3D stævnet:
8.00 – 9.00 indskydningsbanen er åben
9.15 velkomst og patruljeinddeling og TK
10.00 skydningen starter
ca. 17.00 præmieuddeling til de bedste i hver klasse og division afhængigt af deltagerantallet
(DBSF's fordelingsregler benyttes)
Klasser og divisioner:
Der skydes i alle klasser, aldersklasser og divisioner som DBSF anerkender til DBSF 3D
RUNDEN.
BEMÆRK:
Børnepatruljer bliver dannet så forældre/ledere vil blive fordelt på børne
patruljerne.
Stævnet har status af udtagelsesstævne i forbindelse med landsholdsdeltagelse i 3D.
Pris:
Senior, old-girls/-boys:
Junior:
Kadet, mini og mikro:

kr.
kr.
kr.

175,125,80,-

Tilmelding:
Tilmeldingen skal foregå via hjemmesiden www.herningbl.dk klik på Momhøje 2013
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Stævneafgiften indbetales på kontonr. 1551 - 1580876. HUSK NAVN!

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 24. Maj 2013.
Ved eftertilmelding eller betaling på dagen opkræves DOBBELT
stævneafgift.

Forplejning:
Der er etableret salgssted, hvor du kan købe din morgenmad og kaffe.
Under skydningens forløb kan du også købe mad og drikkevarer ved vores salgssted.
Vi sælger:
Rundstykker
Burgerboller m/pålæg
Kage
Kaffe/the
Juice
Sodavand
Alt til konkurrencedygtige priser

Spørgsmål kan rettes til:
Lasse Skovsager
Tlf.: 50762753
Email: lasse@skovsager.dk
Vel mødt
Herning Bueskyttelaug

Side 2 af 3

