
Skt. Sebastian Cup 
Fynsmesterskab 

Masters & senior 
 
 

 
Tid:  Lørdag den 14. januar 2017 
 
Sted:  Hallen, Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense SV 
 
Velkomst & TK:  Hold 1 kl. 09.00.     
 Hold 2 kl. 11.00, tidligst. 
 Ønsker om start på hold 2 imødekommes dette såfremt det er muligt. 
 
Skydning:   Der skydes i 2 hold. Først skyder hold 1 de første 30 pile, dernæst skyder  

 hold 2 deres første 30 pile, mens hold 1 har pause. Herefter skydes de 
sidste 30 pile på samme måde.  

 Der skydes på 40 cm single eller trekant triple ansigt efter ønske - skal 
skrives på tilmeldingslisten. 

 
 Fynsmesterskabet afgøres på FITA-runde, dvs 2 * 30 pile. 
 
 Efterfølgende er der finaleskydning om Skt. Sebastian pokalen blandt de  
 30 skytter med højest score, uanset køn, alder og buetype.  
 Finaleskydning skydes på aflang triple med bedst ud af 5 set.  
 Skydetiden nedsættes til 90 sekunder i finalerne. 

I tilfælde af shoot off imellem to buetyper, skydes der på respektive 
pointsoner og om nødvendigt flere shoot of indtil en vinder er fundet. 

 
Fynsmesterskab: Der skydes med buetyperne recurve, compound, langbue og barbue. 
 I klasserne master & senior for både kvinder & mænd.  
  
Præmiering:  Forbundets medaljer i forbindelse med Fynsmesterskaberne. 
 Vandrepokal til vinderen af Skt. Sebastian Cup. 
 
Pris:  Kr. 175,-.  
 
Betaling:  Overføres til reg. nummer 6850 kontonummer: 0000-326-159, 
 samtidig med tilmeldingen. Husk at angive klubnavn på overførslen. 
 
Tilmelding:  Til info@dennisbager.dk senest den 23. december 2016.  
 Kun klubvis tilmelding på vedlagte regneark.  
 Der er max plads til 112 skytter og der gælder først til mølle.  
  
Regneark: Tilmeldinger uden brug af regnearket accepteres alene såfremt  
 der på dagen som bod medbringes en bradepande-kage til boden. 
 
Eftertilmelding: Såfremt der er plads er eftertilmelding mulig til Skt Sebastian Cup,  
 men ikke til Fynsmesterskaberne.  
  
Forplejning:  Der vil være bod og medbragt mad og drikke er tilladt.  
 
Venlig hilsen ARCUS 


