
Lyngby Bueskyttelaug og Bueskydning Danmark  
inviterer til 3D bueskyttestævne i historiske omgivelser

Jagten er et udtagelsesstævne, og foregår i Dyrehaven/Jægersborg Hegn med 
udgangspunkt ved Rådvad Kro.  

Parkering på skovens p-plads (GPS 55.807564, 12.56027 - se kort) og 
indskrivning på Rådvad Naturskole, hvor der også er toiletter og mulighed for 

opbevaring af tasker m.m. 
 

Alle Bueskydning Danmarks buetyper kan deltage: Langbue, barbue, recurve, 
compound, buejæger og instinktiv. Vi gentager successen fra DM med to baner 
à 24 mål - vi samler alle fra samme bueklasse på en af banerne. Dvs. der vil være 

nogle ønsker om at gå sammen, som ikke kan opfyldes. Der oprettes separate 
børnepatruljer med voksen leder. 

Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller. 2 deltagere skyder samtidigt. 
Ved 4 små dyr skydes der en pil i hvert dyr - højre skytte skyder på de to i højre 

side og venstre på de to til venstre. Point: (x=11)/10/8/5
Se i øvrigt Bueskydning Danmarks regler i kapitel 9 (artikel 9.14, side 23) om 

feltskydning (to pile), som kan læses på 
www.bueskydningdanmark.dk/cms/?&pageid=12441 

Hvis du har spørgsmål kan du rette dem til Hjörtur Gislason,  
2784 2009 eller formand@bueskydning.dk

Lyngby Bueskyttelaug, Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

SØNDAG 3. APRIL 2016



PROGRAM
Fra kl. 08.00 Indskrivning. Der kan købes varme og kolde drikke udenfor. 
08.45  Opvarmning, patruljer, derefter teknisk kontrol.
09.45  Velkomst. Patruljerne går ud. 
10.00  Skydestart.
Frokost Medbragt mad indtages undervejs i skoven. Ingen frokost-

pause. Derudover er der på hver bane et sted i skoven og ved 
Naturskolen mulighed for at købe varme og kolde drikke, samt 
grillpølser ved Naturskolen så længe de rækker.

Præmier Præmieuddelingen tilstræbes at foregå så hurtigt som muligt 
efter optælling af pointene. Der vil være præmier inden for 
alle børneklasser uanset antal deltagere. Hos seniorerne er 
der præmier til bueklasser med mindst tre deltagere. Ved 3-5 
deltagere er der præmie til 1.-pladsen. Ved 5-8 deltagere er der 
præmie til 1.- og 2.-pladsen. Ved flere end 8 deltagere er der 
præmie til 1.-, 2.- og 3.-pladsen. Seniorer og Juniorer skyder i 
samme klasse. Børn og unge til og med Kadet: Damer og herrer 
i samme klasse. Sammenlægning af klasser kan forekomme.

Forventet sluttid 17.00
Afgift Master/Senior kr. 200,-. Junior/Kadet kr. 150,- 

Aspirant/Mini/Mikro kr. 100,-
Tilmelding Senest fredag d. 11 marts på www.bueskydning.klub-modul.dk
 Tilmelding kan også foretages klubvis på vedlagte Excel-ark, 

der sendes til dyrehaverunden@springdamvej.dk med samlet 
indbetaling på reg 1551 konto 8328315. Ved senere tilmelding 
og betaling i skoven, vil der blive opkrævet et tillæg på kr. 50.

Træk og slip, og vel mødt!

Lyngby Bueskyttelaug, Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby


