Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere samt
Stensballe IK’s bueskytteafdeling inviterer hermed til

Danish Open 2016
I Pinsen lørdag den 14. og søndag den 15. maj 2016
på Højderyggens Skydecenter, Grættrupvej, 8766 Nr. Snede.
Stævnet afvikles som en 3D-skydning efter WA’s gældende internationale regler
Dog med en undtagelse. Vi afvikler stævnet med alle de velkendte klasser - compound, langbue, barbue,
instinktiv/traditionel jagtbue og recurve. Alle klasser for herrer og damer i micro, mini, aspirant, kadet, junior,
senior, masters og buejægere.
Vi forbeholder os ret at lægge klasser sammen.
Om lørdagen skyder alle 40 mål som en 2-pils skydning og søndag skydes der henholdsvis:
14 mål skydes som en 1-pils skydning for alle klasser med færre end 8 deltagere samt
de skytter, der ikke har kvalificeret sig til eliminationsrunden - resultatet for lørdag og
søndag lægges sammen.
12 mål skydes som en 1-pils skydning som eliminationsrunde og efterfølgende
semifinale og finale på i alt 4 mål for junior-, senior-, master- og buejægerklasser med flere
end 8 deltagere.
Vigtige tidspunkter lørdag:
Teknisk kontrol kl. 8.00 - 8.30
Opstilling kl. 8.45
Velkomst kl. 9.00
Skydningen begynder kl. 9.30
Vigtige tidspunkter søndag:
Opstilling kl. 8.30
Skydningen begynder kl. 9.00
Startafgiften er gældende for begge dage:
Buejægere
årgang alle
Masters (50+)
årgang 1966 og ældre
Senior
årgang 1967 - 1995
Junior
årgang 1996 - 1998
Kadet
årgang 1999 - 2000
Aspirant
årgang 2001 - 2002
Mini
årgang 2003 - 2004
Mikro
årgang 2005 og yngre

350,- DKr
350,- DKr
350,- DKr
270,- DKr
200,- DKr
200,- DKr
150,- DKr
150,- DKr

50 Euro
50 Euro
50 Euro
35 Euro
25 Euro
25 Euro
20 Euro
20 Euro

Familierabat: deltager mere end 2 skytter fra samme familie (bosiddende på samme adresse), betales de to
dyreste startafgifter. Således at den maximale startafgift for en familie fra samme adresse vil være 700,- DKr
= 100 Euro.
Startafgift betales KONTANT fra fredag kl.16.00 - 19.00 eller lørdag fra kl. 7.00 - 8.45. Startafgiften bedes,
om muligt, betalt klubvis, det fremmer ekspeditionen til gavn for alle.
Det er ikke muligt at betale med kort/mobilepay/swipp eller lignende.

Sidste chance for tilmelding er tirsdag den 3. maj 2016.
Efter denne dato er tilmelding ikke mulig af hensyn til patruljeinddeling og præmier.

Deltagerantallet er begrænset til 300 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.
Øvrige oplysninger:
I skyttehuset ved startstedet kan der købes morgenkaffe og rundstykker lørdag og søndag fra klokken 7.00.
Til frokost kan der købes sandwich og frankfurtere. Der kan også købes vand, kaffe, frugt, kage og slik. Det
er ikke muligt at betale med kort, mobil-pay 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 13. 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.
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
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.: 75756869/30866878,
www.tyklundgaard.dk
Hundshovedgård, Vejlevej 75, 8766 Nr. Snede, tlf: 75 77 12 79, www.bedandbreakfast.dk/bb/1545.htm (ca.
6 km)
Hotel:
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.roerbaeksoepedersbaek.com
Klovborg Pizza &Grill, Storegade 55, 8765 Klovborg, tlf.: 75 80 10 10, udbringer for 20 kr. og er med på justeat.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

Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
For yderligere information vedr. regler, skudafstande og andet, se venligst vores
info-folder, der også er offentliggjort på hjemmesiden under Danish Open 2016.

På gensyn til Danish Open 2016

