Danish Open 2015
Nørre-Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere og
Stensballe IK’s bueskytteafdeling inviterer hermed til

D. 23 og d. 24. maj 2015 afholdes Danish Open
Stævnet afholdes på sin vanelige plads på Højderyggens Skydecenter i pinsen 2015 på Grættrupvej, 8766 Nørre Snede.

Stævnet afvikles som en 3D skydning efter WA’s gældende internationale 3D regler
Dog med en lille undtagelse… I WA’s internationale reglement skydes der kun i 4 klasser – compound, langbue, instinktiv og
barbue, men her afvikler vi stævnet med de velkendte klasser – recurvebue, barbue, traditionel jagtbue/instinktiv bue,
compound og langbue – alle klasser for damer og herrer i mikro, mini, aspirant, kadet, junior, senior, masters og buejægere.
Vi forbeholder os ret til at lægge klasser sammen for konkurrencens skyld.

Om lørdagen skyder alle 40 mål som 2 pils skydning, og søndag skydes der henholdsvis:
 14 mål skydes som 2 pils skydning for alle mikro-, mini-, aspirant-, kadet-, junior-, senior-, master- og
Buejægerklasser med mindre end 8 deltagere – resultatet for lørdag og søndag lægges sammen.
 12 mål skydes som 1 pils skydning som eliminationsrunde og efterfølgende semifinaler og finaler på i alt 4 mål for
junior-, senior-, master- og Buejægerklasser med flere end 8.

Vigtige tidspunkter lørdag:
Teknisk Kontrol kl. 8.00 - 8.45
Velkomst og opstilling kl. 9.00
Skydning begynder kl. 9.30
Vigtige tidspunkter søndag
Opstilling kl. 8.30
Skydning begynder kl. 9.00

Startafgiften er gældende for begge dage
Buejægere
årgang alle
Masters (50+)
årgang 1965 og ældre
Senior (21-49)
årgang 1966 – 1994
Junior (18-20)
årgang 1995 – 1997
Kadet (16-17)
årgang 1998 – 1999
Aspirant (14-15)
årgang 2000 – 2001
Mini (12-13)
årgang 2002 – 2003
Mikro (-11)
årgang 2004 og yngre

350 DKR
350 DKR
350 DKR
270 DKR
200 DKR
200 DKR
150 DKR
150 DKR

47 Euro
47 Euro
47 Euro
36 Euro
26 Euro
26 Euro
20 Euro
20 Euro

Familierabat - deltager mere end to skytter fra samme familie (bosiddende på samme adresse!!), betales de to dyreste
startafgifter. Således at den maksimale startafgift for en familie fra samme adresse vil være 700 DKK = 94 Euro.

Penge-puljen - vi gentager succesen med pengepuljeskydningen i år igen. Skydningen er for alle skytter fra og med Junior
klassen og op, foregår klassevist, og foregår sideløbende med skydningen lørdag. Da det er klassevist vil for eksempel en
langbueskytte ikke komme til at skyde mod en compoundskytte. Prisen for at skyde med i puljen er 200kr oven i startafgiften disse penge går direkte til pengeskydningen, som vil foregå eksempelvis: 10 HSC deltager og betaler hver 200kr, det giver en
samlet pulje på 2.000kr. Vinderen af de 10 får så 1.000kr (50%), nr. 2. får 600kr (30%) og nr. 3 får 400kr (20%) og resten får
ingen ting…
Er man mindre end tre deltagere i klassen får man selvfølgelig blot sine penge igen.
Penge-skydningen afgøres ved hvem i hver sin respektive klasse skyder sig til flest point om lørdagen, og vinderne vil få
pengene udbetalt lørdag efter skydningen er afsluttet og pointene opgjort.
Man tilmelder sig pengepuljen ved at skrive ”Penge-skydning” i kommentarfeltet – og betaler samtidig med den ordinære
tilmelding og betaling af startafgiften.
Det er ikke muligt er tilmelde sig eller hoppe fra Penge-puljen når først skydningen er begyndt lørdag!

Sidste chance for tilmelding er den 05. maj 2015
Efter denne dato er tilmelding ikke mulig af hensyn til patruljeinddeling og præmier. Deltagerantallet er begrænset til 270 skytter
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside: www.noerresnedebueskyttelaug.dk og når der er klikket på – ”Send tilmelding”, så
svarer vi automatisk i løbet af 3 sekunder, at din tilmelding er registreret. Du får straks vist den samlede deltagerliste, hvor du
kan se ID nummer, valgt aldersgruppe, buetype med videre, samt sortere deltagerlisten efter forskellige kriterier.

Startafgift kan indbetales på vores bankkonto senest den 05. maj 2015, hvor det er vigtigt at angive skytternes navne
og det ID numer, der står ved hver skyttes navn på deltagerlisten, som altid vises på vores hjemmeside.
Kontonummeret er Jyske Bank reg. nr.: 7247 konto nr.: 112698-6
IBAN: DK9272470001126986 Swift: JYBADKKK

Startafgiften kan også betales med kontanter senest inden starten lørdag morgen
Her koster det dog 25kr ekstra pr. person - der er ikke muligt at betale med kort/mobilepay/swipp eller lignende!!

Ved tvivl og spørgsmål, kontakt:
Peder Nielsen, Irisvej 9, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 0045 2074 5866, e-mail: pederni@pc.dk, fax: +45 76 87 06 28
Relevante oplysninger vedrørende skydningen vil blive offentliggjort i vores nye informationsfolder på hjemmesiden
www.noerresnedebueskyttelaug.dk under menu-punktet Danish Open 2015.
Øvrige oplysninger:
I skyttehuset ved skydeterrænets starts sted kan der købes morgenkaffe og rundstykker lørdag og søndag fra klokken 7.30, og
til frokost kan der købes sandwich og frankfurtere. Der kan også købes vand, kaffe, kage og slik.
Det er ikke muligt at betale med kort, mobilpay eller swipp på pladsen – så husk kontanter.
Hunde må ikke tages med på banerne.
Der skal køres langsomt på grusvejen – Grættrupvej, max. 20 km/t.
Der er mulighed for at campere gratis ved skydeterrænet – det kan varmt anbefales. Campingpladsen er åben fra fredag den
22. maj kl. 13.00. Der er toilet og rindende vand ved skyttehuset. Der er ikke el og ikke bad.
Af sikkerhedsmæssige årsager (de lokale brandmyndigheder) er brug af åben ild på campingpladsen forbudt - dvs. ingen bål og
fakler, men der må gerne tilberedes mad på grill.
Camping
Bryrup Sø Camping, Hovedgaden 58, 8654 Bryrup tlf.: 75 75 67 80, www.bryrupcamping.dk
Gyvelborg Øko Camping, Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede, tlf.: 21 42 08 64, www.gyvelborg.com
Hampen Sø Camping, Hovedgaden 31B, 7362 Hampen, tlf.: 75 77 52 55, www.hampencamping.dk
Bed and Breakfast
Tyklundgaard Bed and breakfast, Tyklundvej 3, Løve, 8654 Bryrup, tlf.: 75 75 68 69/30 86 68 78, www.tyklundgaard.dk
Hundshovedgård, Vejlevej 75, 8766 Nr. Snede, tlf: 75 77 12 79, www.bedandbreakfast.dk/bb/1545.htm (ca. 6 km)
Hotel
Nørre-Snede Kro, Bredgade 21, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 75 77 00 01, www.nr-snedekro.dk
Hotel Gudenå, Vongevej 41, 7160 Tørring, tlf.: 76 76 70 73, http://hotelgudenaa.dk/dk/
Spisesteder:
Ejstrupholm Hotel, Søndergade 25, 7361 Ejstrupholm, tlf.: 70 20 10 23, www.ejstrupholm-hotel.dk
Restaurant Rørbæk Sø, Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm, tlf.: 75 73 60 75, www.roerbaeksoe-pedersbaek.com
Klovborg Pizza & Grill, Storegade 55, 8765 Klovborg, tlf.: 75 80 10 10, udbringer for 20 kr. og er med på just-eat.dk (anbefales!)
Onkels Pizza, Toftevej 1, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 75 77 17 25, www.onkelspizza.dk
Pølsevognen Nørre-Snede, Toftevej 1, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 75 77 19 88

