Tjek ud på: www.egeskov.dk
Du skal være så rigtig hjertelig velkommen på Egeskov det levende slot på Fyn

Der skydes om Danmarksmesterskabet i alle klasser!
Vi mødes på Egeskov Slot (nærmere vil tilgå)
Prisen for dette herlige arrangement er såmænd kun: Voksne 200,- Juniorer 150,- Børn 100,-

24 mål 3-D dyr

TK 09.00 - Start 09.30
Vi skyder efter Bueskydning Danmarks regelsæt!
Tilmeldingsfrist: Skriftligt eller e-mail, senest torsdag den 1. september 2016
Tilmelding er bindende! Betaling erlægges helst klubvis på konto nr. 5702 8525 613640
Husk at skrive klubnavn som mærke på indbetalingen, så jeg kan se hvem det er fra!
Claus Johansen, Krarupvej 57, 5771 Stenstrup, tlf. 6226 3355 mob. 4022 1937–
Mail: dm3d2016@bueklubben.dk

Vi håber at se rigtig mange – til vores DM nr. 2 som arrangør!
Med venlig hilsen
Ulbølle Bueklub

Kørselsvejledning: se PDF vedlagt.
Skytter og familie skal tjekke ind STRAKS ved ankomst,
Familien kommer ind til favorabel specialpris.
Skal en far/mor følge en barneskytte kommer de selvfølgelig gratis ind,
men så skal man også blive ved patruljen hele tiden!
Familie skal benytte samme indgang som skytterne.
Pris for indgang: Voksne: 100 kr. og børn (4-12 år): 50 kr.
I anledning af Ulbølle Bueklubs 25-års jubilæum vil klubben være vært
ved en kop kaffe og et rundstykke med smør!
Alle skytter med nyt udstyr, alle nye skyter og alle skytter som er det mindste
i tvivl om deres udstyr, skal selv henvende sig til TK inden 9.30.
Der vil også kunne forekomme nogen TK på banen!

Program

08.00 Kaffe og rundstykker.
08.30 TK og indskydning
09.30 Velkomst ved formand og…..
10.00 Starter skydningen (de sidste tider er ca. tider)
15.00 Forventet færdig skydning
16.00 Præmieoverrækkelse
17.00 Tak for i år :)
OBS: Der vil i år IKKE blive uddelt medaljer for hold!!!

Med venlig hilsen
Ulbølle Bueklub

Tag afkørsel 14 og
kør mod Kværndrup.

Indgang for
deltagere
i DM i 3D
Opvarmning

Parkering

Skilt til:
Godskontor

GPS koordinater:
55°10'41.3"N10°29'10.8"E
(kilde google maps)

