invitation til

DM ungdom
HILLERØD Bueskyttelaug

Den 23.+24. august 2014
Sted:
Klasser:

 ed Frederiksborg centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
V
(der vil være skiltet).
Micro, Mini, Aspirant, Kadet & Junior.

Program
Lørdag
09.00
Opvarmning
09.45
Velkomst og TK
10.00
Start på kvalifikationsskydningen, første 36 pile
Pause (10 min)
Kvalifikationen fortsætter, sidste 36 pile
Frokost (efter 72 pile, 45 min.)
Finaler i mix hold
Præmieoverrækkelse for mix hold
Søndag
08.00
Opvarmning
08.45
Finaleskydning individuelt i henhold til Lovkompleks
Frokost (skytterne spiser når der er tid mellem
skydningerne – der er ingen officiel frokost)
Holdfinaler i henhold til Lovkompleks
Medaljeoverrækkelse
Alle tider er ca. tider, det er den enkelte skyttes ansvar at være
klar når denne skal skyde
Startgebyr

Junior & Kadet
kr. 250,Micro, Mini, Aspirant
kr. 185,Hold er gratis (husk at tilmelde antal hold/mix hold).

Tilmelding

 tartgebyret betales ved tilmeldingen på vores konto i Spar Nord Bank: 9213
S
4560031942.
Tilmeldingen skal ske klubvis (kun klubvis) ved brug af medsendte regneark.
Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt gebyr.
Seneste tilmelding: Fredag den 11-07-2014
på mail: staevne@hillerod-bueskytter.dk

Spørgsmål

Svend Christensen, formand@hillerød-bueskytter.dk

Overnatningsmuligheder
Hotel Hillerød
Hillerød Camping
Nordisk lejrskole
Indlogering

www.hotelhillerod.dk
hillerodcamping.dk-camp.dk
hillerodhostel.dk
på egen foranledning

Svømmehal

 er er åbent for stævnedeltagerne og familie i Hillerød Svømmehal lørdag afD
ten mellem 18-21. Hvis man ønsker at bruge svømmehallen bedes det angivet
på medsendte blanket.

Forplejning

 er er aftalt forplejning med cafeen i FrederiksborgCentret, der er mulighed
D
for frokostpakker (der bliver leveret på skydebanen). Aftensmad lørdag i
FrederiksborgCentret (afhængig af tilmeldinger).
Forplejning betales klubvis, med tydelig angivelse af, klubnavn + mad, på
konto: 9213 4560031942
Bestilling og betaling senest d.:  20-07-2014, på vedlagte blanket. Hvis der
ikke er nok tilmeldinger til aftensmad lørdag får de klubber der har tilmeldt
sig aftensmad direkte besked.
Der vil begge dage være salgstelt på skydebanen, hvor det er muligt at købe
frugt, sodavand, slik, kaffe o.s.v.

På gensyn i Hillerød
Hilsen Hillerød Bueskyttelaug

Klasse afstande
For Recurve, Barbue & Langbue (70 m runde) skydes der på 122 cm ansigt
Recurve
Junior
Kadet
Aspirant
Mini
Micro

70 meter
60 meter
40 meter
30 meter
15 meter

Junior
Kadet
Aspirant
Mini
Micro

30 meter
30 meter
30 meter
30 meter
15 meter

Junior
Kadet
Aspirant
Mini
Micro

30 meter
30 meter
30 meter
30 meter
15 meter

Langbue

Barbue

For Compound (50 m runde) skydes der på et 6 rings 80 cm ansigt
Junior
50 meter
Kadet
50 meter
Aspirant
30 meter
Mini
30 meter
Micro
15 meter

