
Jysk Mesterskab i 3D — 1. september 2013

Indbydelse
Starttidspunkter: Træningsbanen er åben kl. 8.00 ‐ TK fra kl. 9.00. Velkomst og opstilling kl. 9.30

Tilmelding venligst på vores hjemmeside www.favrskov‐bueskytter.dk under menu'en JM 2013, og når der er
klikket på  –  Send tilmelding, så 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. Ønsker om
at komme i patrulje med andre skytter bedes også noteret på denne tilmelding.

Sidste tilmelding inden fredag 16. august, så vi kan bestille medaljer rettidigt hos forbundet.

Hvor: På vores baner—Skjesbjergvej 36B, 8860 Ulstrup.

Forplejning: Rundstykker, sandwich’es og meget mere. I løbet af dagen kommer I forbi skyttehuset flere gange.

Regler: Ifølge DBSF lovkompleks. JM tilpasses vedtagne regelændringer på Forbundsmødet i April 2013.

Antal mål: 2 x 20 mål.

Se venligst også vores hjemmeside ‐ www.favrskov‐bueskytter.dk eller Smart‐phonen
ved at beny�e QR‐koden nedenfor. Vi skriver løbende flere detaljer om JM 2013 i 3D på hjemmesiden.

Startafgift: Senior, Masters, Buejæger – årgang 1992 og ældre ‐ 150 KR

FITA Junior – årgang 1993 – 1995 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 120 KR

FITA Kadet, Kadet – årgang 1996 – 1999 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 100 KR

Mini og Mikro – årgang 2000 og yngre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 75 KR

Startafgiften bedes betalt med kontanter – der er ikke betalingskort automat i skyttehuset. Startafgift kan 
også indbetales på vores bankkonto inden den 23. august 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 til betaling er reg.nr. 7738, konto 13 68 727.

Eventuelle spørgsmål er meget velkomne på: favrskov.bueskytter@gmail.dk

Vi glæder os til at se jer til JM – også skytter fra Fyn, Sjælland og Tyskland – kun jyske skytter vinder medaljer.

http://www.favrskov-bueskytter.dk
http://www.favrskov-bueskytter.dk
mailto:favrskov.bueskytter@gmail.com

