Genner Hoel 2015
8.+9. August
Åbenrå Bueskyttelaug inviterer til weekend stævne i weekenden 8.+9. August 2015.
Der skydes lørdag 30 3d mål efter gældende regler. Søndag skydes 20 3d mål med efterfølgende
finaler. Der skydes begge dage i det udfordrende terræn ved Genner Hoel.

Der vil være opvarmning fra 08.30 til kl. 09.15
Velkomst holdes herefter kl. 09.30
Skydningen starter umiddelbart efter velkomsten

Der skydes efter Lørdag efter gældende WA’s/ Bueskydning Danmarks regler, Søndag skydes 1 pils
skydning på både elimination og finaler.
Forplejning: Der vil kunne købes rundstykker mm. inden start. Under stævnet vil der være
pålægsboller, grillpølser, vand, sodavand og chokolade. Efter stævnet vil der være mulighed for at
købe pølser med brød. Alle vil passere forplejning 2 gange i løbet af stævnet.
Stævnet afholdes i området omkring Genner Hoel, der er en dyb slugt der skærer sig igennem
landskabet. Det betyder at banen vil have mange op og nedad skud og der vil være visse krav til
kondition og fodtøj. Der skydes efter gældende WA’s/ Bueskydning Danmarks regler
Find stævnet: Parkering er på rastepladsen ved Genner Hoel, Haderslevvej 462, 6200 Åbenrå.

Stævnegebyr:
Senior, masters og buejægere 300,Alle andre 150,-

Tilmelding senest d. 01. August 2015, tilmelding sendes til tonny@gtd.dk.
Bemærk at vi kun har plads til 120 skytter, så det er først til mølle.
Præmieoverrækkelse ca. 30 min efter at sidste patrulje ankommer.
Deltagergebyret indbetales på følgende konto: Reg. Nr. 7932 Konto nr. 1002242 eller
mobilepay 20 25 10 30

Genner Hoel 2015
8.+9. August
Der er familiepris, ved mere end 2 deltagere betales 600,- samlet.
Der arrangeres fællesspisning Lørdag aften, nærmere info kommer så snart det er endeligt på plads.
For overnatning henvises til Genner Hoel Camping/Pandekagehuset.
Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tonny@gtd.dk og mobil 22 99 57 12
Vi håber at se jer alle
Aabenraa Bueskyttelaug

