Dyrehaverunde 2014
Senior & ungdom

Søndag d. 6. april
Opvarmning og TK fra kl. 9:00
Skydningen starter kl. 10:00
Senior: kr. 175
Ungdom: kr. 100
Tilmeldingsfrist: 31. marts
Jagten foregår i Dyrehaven / Jægersborg Hegn. Parkering på skovens p-plads (GPS 55.80747 /
12.55986) og indskrivning på Rådvad Naturskole, hvor der også er toiletter og forplejning samt opholdsrum og mulighed for opbevaring af tasker m.m.
Der oprettes separate børnepatruljer med en voksen leder.
Tilmelding:
 Klubvis tilmelding og betaling kan ske ved én samlet bankoverførsel til LBL på reg.nr. 1551
kontonr. 0008328315. Tilmeldingen skal indeholde oplysning om deltageres navne, alder og
bueklasser.
 Individuel tilmelding skal ske via http://www.bueskydning.klub-modul.dk. Vælg ”Event” i
toppen og derefter ”læs mere & tilmeld” under Dyrehaverunde 2014. Følg anvisningen som ender med betaling. Hvis det er første gang du tilmelder dig via klubmodulet, skal du oprette en
profil, inden du kan logge ind. Har du i forvejen en profil (fx fra Muldvarpejagten), kan du logge
direkte ind. Man vælger bueklasser m.m. i forbindelse med tilmeldingen.
Det er vigtigt at tilmelding sker som ovenfor beskrevet, så opdeling i patruljer kan planlægges.
Ved senere tilmelding og betaling i skoven, vil der blive opkrævet et tillæg på kr. 50.
Der skydes efter Bueskydning Danmarks regler i kapitel 9 (artikel 9.14, side 23) om feltskydning (to
pile), som kan læses på http://www.bueskydningdanmark.dk/cms/?&pageid=12441
Der vil være præmier inden for alle børneklasser uanset antal deltagere. Hos seniorerne er der præmier til bueklasser med mindst tre deltagere. Ved 3-5 deltagere er der præmie til 1.-pladsen. Ved 5-8
deltagere er der præmie til 1.- og 2.-pladsen. Ved flere end 8 deltagere er der præmie til 1.-, 2.- og 3.pladsen.

Spørgsmål kan rettes til Ida på e-mail ida@springdamvej.dk eller tlf. 22860159
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