Bueskydning Danmark og
Gøngen Bueklub indbyder til
Dansk forbundsmesterskab
for ungdom 2016
Tag hele familien med til en spændende weekend i Præstø
Dato:

Lørdag – Søndag den 13. -14. august 2016.

Sted:

Evensølundvej 5, 4720 Præstø.

Regler:

Der skydes i henhold til Bueskydning Danmarks lovkompleks.

Klasser:

Junior, Kadet, Aspirant, Mini og Micro (recurve, compound, langbue og barbue)

Program Lørdag (foreløbig)
09.15

Opvarmning.

10.00

Velkomst og TK

10.15

Kvalifikationsskydning 2 x 36 pile (6 pile pr. runde – i alt 72 pile)
Frokostpause. (Efter 72 pile).
Efter frokost vil der blive Mixhold.

Efter middag
Mix holdskydning. Der kan dannes flere mixhold pr. klub. De sammensættes med
den bedste pige/dreng som hold 1 næstbedste som hold 2 osv. ud fra
kvalifikationen.

Program Søndag (foreløbig)
08.00

Opvarmning.

08.45

Individuel elimination og finaleskydning.
Frokost. (skytterne afpasser selv frokosten i mellem finaleskydningerne)

14.00

Holdfinaler.

16.00

Præmieoverrækkelse.

Alle tider er foreløbige
(det er den enkelte skyttes eget ansvar at være klar til match-start).

Tilmelding:
Startafgift.
Individuel.

250 kr.

Hold.

Gratis (husk at tilmelde antal af hold i hver klasse/afstand)

Mix-hold

Gratis (husk at tilmelde antal af hold i hver klasse/afstand)

Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag den 20 juli 2016. (Men meget gerne før)
EFTERTILMELDING IKKE MULIGT.
Startgebyr skal betales til ved tilmeldingen og tilmeldingen kan KUN ske klubvis og kun via
tilmeldingsskemaet. Gebyret indbetales til Møns bank reg.nr. 6140 konto.nr. 4122675.
HUSK at påføre KLUBNAVN.
Tilmeldingsskema sendes til Gøngen Bueklub via mail gongenbueklub.tilmelding@gmail.com

Forplejning.
Der vil være mulighed for at købe frokost lørdag og søndag til fornuftige priser.
Ligeledes vil der være et støre udvalg af alverdens lækkerier og naturligvis vand, kaffe og te.

Overnatning.
Overnatning tilbydes på Bosei til fornuftige priser og skal ske direkte til Bosei på
Mail. kursuscenter@bosei.dk se mere på www.bosei.dk

Kontakt.
Har du spørgsmål? Så kontakt:
Michalina Sigil – Teknisk ansvarlig. gongenbueklub.tilmelding@gmail.com
Flemming Gyllenborg - Økonomi ansvarlig. mail. fg@bueklub.dk
Michael Sigil - Stævneleder. mail. ms@bueklub.dk

Dansk forbundsmesterskab
for ungdom 2016

Klasse afstande
For recurve, bar og langbuer – 70m runde på 122 cm ansigt.
Recurve.
Junior

70 meter

Kadet

60 meter

Aspirant

40 meter

Mini

30 meter

Micro

15 meter

Lang og barbue.
Junior

30 meter

Kadet

30 meter

Aspirant

30 meter

Mini

30 meter

Micro

15 meter

For compound – 50m runde på 6 rings 80 cm ansigt.
Compound
Junior

50 meter

Kadet

50 meter

Aspirant

30 meter

Mini

30 meter

Micro

15 meter

