Følg NUM 2014 på facebook

På vegne af det Norske Bueskytteforbund og den Nordiske Bueskytteunion indbydes til NUM 2014 i Surnadal, Norge

Nordiske Ungdomsmesterskaber i bueskydning 2014
Dato:

Torsdag den 3. juli til søndag den 6. juli 2014. Bemærk at der inviteres til Summer camp i ugen op til Nordiske
Ungdomsmesterskaber. Yderligere informationer fås her.
Sted:
Surnadal, Norge, præcis adresse kan findes på facebook.
Transport:
Der går bus fra lufthavnen til Trondheim og fra Trondheim til Surnadal. Se mere på www.nettbuss.no.
Arrangørerne vil se på muligheden for fælles afhentning i lufthavnen/ved toget, men det er desværre ikke
sikkert endnu.
Er du interesseret i at høre, om der kan købes en fælles flybillet m.v., så kontakt Marianne Pedersen fra Århus
senest den 16. april. Du træffer Marianne på e-mailadressen marianne@marianneogcarsten.dk.
Indkvartering: Der tilbydes indkvartering, måltider og bustransport til og fra stævnepladsen. Se nedenfor. Bus to gang om
dagen. Det er ikke nødvendigt at medbringe sovegrej. Alt forefindes på overnatningsstedet.
Skydeform:
Der skydes 72 pile i kvalifikationsskydningen. Herefter finaler hold og individuelt.
Priser:
Stævnedeltagelse incl. banket lørdag aften
900 kr.
Stævnedeltagelse incl. banket lørdag aften, måltider, overnatning og transport
2.150 kr.
mellem overnatning og stævneplads
Samme pakke (ekskl. stævnedeltagelse) for forældre, trænere og andre, som
2.150 kr.
ikke deltager i skydningen
Summer camp (mandag til og med søndag) + ovenstående pakke for skytter
3.130 kr.
Voksne ledsagere mandag til og med søndag
3.130 kr.
Voksne ledsagere kun banket
200 kr.
Tilmelding:
Tilmelding modtages kun klubvis. Anvend vedlagte excelfil.
Sendes på numbue2014@gmail.com senest den 15. maj 2014.
Tilmelding registreres først, når betaling er modtaget på konto 5510 0726-835-640. Anfør klubnavn ved betaling.
Program:

Torsdag den 3. juli
Fredag den 4. juli

Lørdag den 5. juli

13.00 – 17.00 Sekretariatet åbnes
Uofficiel træning
6.30 - 7.30 Morgenmad
8.30 Åbningsceremoni
9.00 Officiel opvarmning (2x4 minutter)
Stævnestart
Der skydes 36 pile. Derefter 15 minutters pause. Derefter skydes 36 pile.
14.30 – 15.30 Frokost
15.30
Holdskydning starter
18.45
Guldfinaler hold
7.00 - 8.00 Morgenmad
8.45 Opvarmning
9.00 Officiel opvarmning (2x4 minutter)
Herefter eliminationsskydning (1/32, 1/16, 1/8)
13.00 Frokost
14.00 Opvarmning (2x4 minutter)
Herefter fortsættes kvartfinalerne og semifinaler
Guldfinaler ekskl. compound og recurve junior
15.00 Stævneafslutning på denne skydebane
17.00 Guldfinaler for compound og recurve junior
18.00 Præmieceremoni og banket
DETALJERET PROGRAM KAN SES PÅ FACEBOOK

