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Th
hursda
ay Nightt Leagu
ue
En
n sommeraaftenturne
ering i Køg
ge!

ed invitere til en ude
endørs afte
enturneringg på vores
Køge Buesskyttelaug vil herme
træningsb
bane. Turn
neringen lø
øber over 5 skydninge
er, fordeltt i juni og aaugust måned.
Det bliverr med Abso
olut Dogme
e koncept.. Alle møder kl. 17.0
00 og hjælpper med opsætning
af bane, sskydningen
n starter kl. 18.00, o
og alle hjæ
ælper med nedtagningg af banen
n når vi er
færdige.
Turneringgsformen er
e 72 pile på
p de respe
ektive afsttande for compound
c
og recurve
e.
Aldersklassser er kad
det – junior – senior o
og masterss.
Datoer for turnering
gen er:
Torsdag d
den 2.-6. (ttilmelding senest maandag d. 30
0.-5.)
Torsdag d
den 16.-6. (tilmelding
g senest m
mandag d. 13.-6.)
Torsdag d
den 30.-6. (tilmelding
g senest m
mandag d. 27.-6.)
2
Torsdag d
den 4.-8. (ttilmelding senest maandag d. 1.-8.)
Fredag de
en 19.-8 (ttilmelding senest maandag d. 15
5.-8.)
Det er sellvfølgelig valgfrit
v
hviilke og hvo
or mange skydninger
s
man vil deeltage i, MEN
M for at
deltage i præmiefordelingen skal
s
man sskyde mind
dst 3 skydn
ninger. Skyyder man 4 eller alle
e
5 skydningger, så er det de 3 bedste
b
resu
ultater derr tæller i den
d samledde turnerin
ng.
Præmier vvil blive affstemt efte
er alderskllasser og antal
a
deltagere. Halvvdelen af
startafgiftten går til præmier.
Tilmelding skal send
des til nae
estformand
d@koegebu
ueskyttelau
ug.dk , og skal være fremme
senest ma
andagen in
nden skydn
ningen. Derr kan kun meldes
m
til en skydninng af gangen!
Startafgifften er: Kadet og Jun
nior kr. 50,,-, Senior og
o Masterss kr.75,- beetalingen indsættes
i
på konto 1436-8980
0 554 768 eller
e
Mobile
ePay til 22
2 94 80 04 senest maandag inden
skydninge
en.
Vi arbejde
er på at arrrangere en fælles sp
pisning til den sidste
e skydning (derfor er det en
fredag ;0))). Mere om
m menu og
g pris sene
ere.
Hvis der e
er spørgsm
mål, så kan de sendess til naestfformand@k
koegebueskkyttelaug.dk

Med ønske
et om en fantastisk
f
sommer
s
Køge Buesskyttelaug.

