3D samling for Non-sight archers
Ungdomsskytter med langbuer og barbuer
2014
Fredag d. 5. september kl. 17 til ca. kl. 21 på udendørsbanen
i Hillerød, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Mulighed for privat overnatning til lørdag for deltagere i 3D
træningsstævne lørdag d. 6. sept. i Lyngby
Denne samling har fokus på 3D skydning som en del af forberedelsen til efterårets
mange 3D stævner. Der vil derfor ikke blive skudt på skive.
Målgruppe
Langbueskytter og barbueskytter i mini til og med kadet rækken (12 – 18 år) i hele
landet. Samlingen henvender sig til nye skytter, samt skytter, der tidligere har deltaget
i samling for Non-sight archers. Skyttens træner skal derudover vurdere, at skytten
har det nødvendige talent og at skytten:
• Udviser engagement.
• Er en ivrig deltager i stævner, både indendørs og udendørs.
• Har ambitioner om at drive det til noget.
Hvad
•
•
•

vil samlingen indeholde?
Velkomst
Fokus på 3D skydning, afstandsbedømmelse samt op og nedskud mm.
Give skytterne noget at arbejde videre med hjemme i klubben

Praktiske detaljer
Vi skyder til det bliver mørkt, omkring kl. 20.30-21. Der vil blive serveret aftensmad.
Hvis du ønsker overnatning, så giv besked om dette ved tilmeldingen. Overnatning vil
foregå hos en af NSA deltagerne fra Hillerød eller Lyngby, som også skal med til 3D
træningsstævnet om lørdagen. Du skal selv sørge for tilmelding til træningsstævnet.
Du skal medbringe:
• Bueudstyr
• Tøj og fodtøj som passer til vejret - vi skal være ude
• Evt. udstyr til overnatning aftales senere med værtsfamilien
Deltagelse koster 25,- Aftensmaden dækkes delvist af overskudet fra sidste samling.
Tilmelding: senest torsdag d. 28. august (af hensyn til planlægning af overnatning) til
Lene Hørlyck, lenehoerlyck@hotmail.com
Yderligere oplysninger kan fås hos Jeanette, mobil tlf. 2020 7267
eller HC, mobil tlf. 4819 2919
Vi glæder os til at se Jer.
Hilsen
Ledere og trænere fra Non-sight archers

