
 

Indbydelse til 3D stævne i Genner Hoel, 

ved Åbenrå d. 21. September 2014 
 

Aabenraa bueskyttelaug inviterer til stævne på 30 3d mål i et udfordrende terræn.  

Tidspunkter:   Dato for stævnet d. 21. September 

Opvarmning fra kl. 8.30 til 9.15  

  Velkomst kl. 9.30 og herefter start.  

  Præmieoverrækkelse forventet 30 min efter at sidste patrulje ankommer 

Tilmelding: Senior, Master og Buejægere 150 kr.  

Alle andre 100 kr.  

Der kan betales kontant på dagen, eller også kan tilmeldingsgebyret 

indbetales på konto  

 Med reg. Nr. 7932 konto 1002242 

Der vil være plads til max 180 tilmeldinger efter først til mølle 

princippet.  

Sidste tilmelding d. 14 september 2014 

Tilmelding kan ske enten ved at, scanne QR koden herunder og udfyld 

registreringen 

 

Eller skriv til mail adressen tonny@gtd.dk 

Forplejning: Inden start kan der købes rundstykker mm. Man vil på ruten møde to 

steder hvor der kan købes vand, boller med pålæg, kage, kaffe mm. Efter 

stævnet kan der købes pølser med brød samt diverse snacks. Der er 

adgang til offentlige toilette omkring 300 m. fra startområdet.  



 

Indbydelse til 3D stævne i Genner Hoel, 

ved Åbenrå d. 21. September 2014 
 

Regler: Stævnet afholdes som 1-pils skydning for compound senior og master 

samt buejægere. Alle andre klasser skyder 2-pils skydning. Dyrene 

inddeles i kategori efter deres reelle lungering. Buejægere skyder ved 

sort pind. Andre efter gældende regler.  

 Som noget nyt vil der være online registrering af scorer. Til det har vi 

brug for jeres hjælp, derfor bedes I ved tilmelding tilkendegive om I 

ønsker at stille jeres smartphone til rådighed som pointindberetter under 

stævnet. Dermed melder du dig også til at føre den 3. skydeseddel.  

 Resultaterne vil løbende blive vist på skærm. 

Hvor:  Stævnet holdes i området omkring Genner Hoel, som er en slugt der 

skærer sig gennem landskabet. Det betyder at banen vil have mange 

op/ned skud og banen vil være meget kuperet. Vi mødes ved 

rastepladsen ved siden af Genner Hoel camping, Haderslevvej 462, 6200 

Aabenraa.  

 

For yderligere info skriv til tonny@gtd.dk eller ring på tlf. 22 99 57 12.  

Vi glæder os til at se jer 

Aabenraa Bueskyttelaug 

mailto:tonny@gtd.dk

