Varde Bueskyttelaug
&

Bueskydning Danmark
inviterer til

Danmarks Mesterskaberne
i

Bueskydning for ungdom
og en underholdende weekend for hele familien
11.- 12. marts 2017

Varde Bueskyttelaug og Bueskydning Danmark indbyder til

Dansk Mesterskab for ungdom
Lørdag

søndag den 11.

12. marts 2017

Sted:

Varde Fritidscenter

IFV, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.

Klasser:

Micro, Mini, Aspirant, Kadet og Junior.

Ansigter:

Der skydes på 40 cm trekant trippel eller fullface. 18m recurve og compound skyder
altid mod trekant trippel.

Lørdag:

Velkomst kl. 9:00 herefter TK og opvarmning 2x3 pile
60 pile på 18 m (Kadet og Junior)
60 pile på 12 m (Aspirant, Mini)
60 pile på 8 m (Micro)
Holdskydning inkl. finaler vil så vidt mulig blive afholdt lørdag.
Vi forventer mange deltager, så der skydes i 2 hold. Klubber med længste
rejseafstand, vil så vidt muligt, skyder på hold 2. Forventet start for hold 2 er omkring
kl. 13:00.

Søndag:

Opvarmning kl. 8:00 - 8:45, herefter individuelle finaler iht. Lovkompleks.
Fra kl. 8:45 vil der være træningsbane til rådighed i tilstødende hal.
I de individuelle finaler vil der være 2 skytter pr måtte til og med semifinalen.
Præmieoverrækkelse sker når de individuelle finalerne er slut.
Forventet sluttid er kl. 18

Holdfinaler: Der afvikles holdfinaler i følgende grupper: 8 m (Micro), 12 m (Mini/Aspirant) og
18 m (Kadet og Junior) i følgende klasser: Recurve, Compound, Barbue og Langbue.
Der kan laves tilmelding til blandet hold for klasserne Barbue og Langbue.
Tidsplan:

Efter tilmeldingsfristens udløb, vil Varde Bueskyttelaug udarbejde en mere detaljeret
tidsplan, hvor det vil fremgå hvornår der skydes indledende runder, holdfinaler og
elimineringsfinaler. Tidsplanen vil blive offentliggjort på www.ianseo.net

Pris:

Startgebyr: Junior, Kadet
Aspirant, Mini og Micro

kr. 225,kr. 150,-

Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt startgebyr og tilmeldingen er betinget af, om
der er ledige pladser.
Hold er inkluderet i prisen.

Tilmelding: SENEST fredag d. 10. februar 2017
Startgebyret skal betales ved tilmeldingen på konto 7780-0002233534 eller MobilPay
9115 0380. Betalingen skal mærkes DMU efterfuldt af klubnavn.
Valg af trekant trippel/fullface skal angives på tilmeldingen.
Hold skal tilmeldes på forhånd, da der ikke vil være tid til lave hold ved stævnet.
Det vil i år være Claus Falck Hansen der tager imod tilmeldingerne. Tilmelding skal
ske klubvis ved brug af det udsendte regneark, der sendes til cfh@clausfh.dk
Ønsker i at deltage i madordningen, så skal det ske senest 3. marts 2017. Benyt
venligst den vedlagte Excel fil der sendes til cfh@clausfh.dk
Afregning for maden foretages direkte i hallen i forbindelse med hvert måltid (se
Forplejning for hele familien ).

Aldersklasser:
Betegnelse
Junior
Kadet
Aspirant
Mini
Micro

Årgang
1999 1997
2001 2000
2003 2002
2005 2004
2006

Afstand
18 meter
18 meter
12 meter
12 meter
8 meter

For hele familien
Varde Bueskyttelaug vil gerne gøre sit til at dette mesterskab bliver en begivenhed for hele
familien. Vi har derfor lagt os i selen og fundet masser af sjove aktiviteter som både skytte og resten
af familien kan benytte sig af før, under og efter konkurrencerne.
Varde Bueskyttelaug har også lavet aftaler med hoteller om overnatninger og hallen om bespisning
til specielle priser, som i kan nyde godt af.
Varde har også noget af Danmarks flotteste natur. Derfor linker vi til inspirations materiale, så I kan
se hvad i kan opleve i området.

Trafik
Vær opmærksom på, at der lørdag kan være meget trafik lige omkring Varde. Dette skyldes de
mange turister der skal til og fra sommerhusområderne ude ved vestkysten. Dette drejer sig specielt
om strækningerne Korskro-Varde og Nørre Nebel-Varde.

Overnatning for hele familien
Varde kommune er den kommune (efter København) hvor der er flest turistovernatninger. Derfor er
der et hav af shelters, campingpladser, ferieboliger og hoteller.
For at skabe den bedst mulige oplevelse for hele familien har vi fundet specielle overnatningstilbud
af forskellige typer til jer (Se siderne med overnatning). I skal blot oplyse bookingkode DMU
Varde ved bookning på telefon eller mail. De specielle priser kan ikke gives ved bookning på
diverse onlineportaler.

Underholdning for hele familien
Skal tiden fordrives med andet end bueskydning, så er der masser af muligheder i Varde.
I umiddelbar forbindelse med konkurrenceområdet er der både svømmehal og bowling, hvor vi har
fået ekstraordinære lave priser til deltager og medfølgende familier. Derfor kan vi tilbyde indgang
til svømmehallen for børn til kr. 25,- (normalpris 35,-), for voksne kr. 40,- (normalpris 50,-) og
bowling til kr. 35,- pr. person inkl. sko.

Men vi har meget mere sjov for børn og barnlige sjæle i Varde. I den anden ende af byen er der
Legeborgen; sjov for børn og unge, trampoliner, hoppepuder, klatrestativer, rutchebaner,
arkademaskiner og meget mere
Fangeborgen; er et sted hvor i kan lege lige som Fangerne på Fortet og det er både for
voksne og børn over 12 år.
Jump city er over 500m2 trampoliner på gulve og vægge og dermed en katapult for timevis
af sjov

Forplejning for hele familien
Vi har også forsøgt at sikre jer noget billigt og god mad. Der vil være en madordning , som man
kan tilmelde sig. Tilmelding skal ske klubvis, senest fredag den 3. marts 2016 på vedlagte Excel fil.
Afregning for maden foretages direkte i hallen i forbindelse med hvert måltid..
Madordningen består af:
Morgenmad lørdag: Buffet mellem kl. 8:00-10:00
Kr. 45,- pr. person
Hjemmebagt boller med div pålæg, ost, marmelade og smør
Kaffe/the , juice og vand
Frokost lørdag: Mellem kl. 11.30-13:30
Kr. 60,- pr. person
Lasagne med salatbar og brød
Aftensmad lørdag: Buffet fra kl. 17.30-19.00
kr. 110,- pr. person
Morgenmad søndag: Buffet mellem kl. 8:00-10:00
Kr. 45,- pr. person
Hjemmebagt boller med div pålæg, ost, marmelade og smør
Kaffe/the , juice og vand
Frokost søndag: Mellem kl. 11:30-13:30
Kr. 60,- pr. person
Gryderet med ris og salatbar
Begge dage vil der også være mulighed for at købe cafeteriets normale sortiment af mad,
drikkevarer og slik.
Der må ikke spises medbragt mad i hallerne.

Natur og oplevelser for hele familien
Kære skytter og familier
Velkommen til den vilde vestkyst, hvor hjertet
banker for oplevelser og aktiviteter.
Vi er glade for at være værter for DM i
bueskydning for unge.
Bueskydning er en olympisk disciplin, der
kræver præcision og koncentration og masser af
træning for at blive en mesterskytte.
Jeg er sikker på, I har forberedt jer godt, og den
forberedelse får i brug for, når der skal kæmpes
om medaljer.
Et DM kræver ikke kun forberedelse fra
deltagerne. Også arrangørerne og de frivillige har
lagt mange timer bag. Den fælles indsats er værd
at anerkende og løfte på hatten for.
Jeg håber, I også får lejlighed til at nyde vores
unikke natur, der med sin alsidighed i høj grad er
med til at definere Varde Kommune.
Klit, krat, mark og skov. Masser af rum til
aktivitet og udfoldelse, der giver rig mulighed for
gode oplevelser for hele familien.
Jeg ønsker jer et godt DM og håber, I vil nyde
jeres ophold i Varde.
Måske endda med en rekord eller to.

Erik Buhl
Borgmester, Varde Kommune

Vi har lavet en oversigt over de ting man kan opleve i Varde by og kommune, så i kan få lidt
inspiration til weekenden eller en senere ferie i området. Oversigten kan hentes på
www.epaper.dk/vardekommune/oplevelser/kultur-og-naturoplevelser

Overnatning

Scandic Olympic Esbjerg
www.scandichotels.dk/olympic
Føl dig hjemme på vores hotel i Esbjerg med en smuk udsigt over Esbjerg by, havnen eller
Vadehavet. Slap af i vores lyse restaurant, hvor vi serverer en stor morgenbuffet og velsmagende
middage, der er tilberedt af sæsonens råvarer.
Efter aftensmåltidet kan du koble af med en forfriskning fra hotelbaren. Vi tilbyder vores gæster
mulighed for at træne i det nærliggende fitnesscenter, men du kan også låne cykler og gangstave i
receptionen eller få et kort over lokale løberuter.
Scandic Olympic Esbjerg, Strandbygade 3, 6700 Esbjerg, Telefon 7518 1188, Mail
esbjerg@scandichotels.com

Dobbeltværelser pris. 650,00 inkl. morgenmad
Triple værelser pris. 750,00 inkl. morgenmad
Ved henvendelse skal koden DMU Varde oplyses

Overnatning

Hotel Arnbjerg
www.arnbjerg.dk
Hotel Arnbjerg er et idyllisk beliggende hotel med udsigt over den historiske Arnbjerg Park. Trods
den fredelige beliggenhed er der kun 5 minutters gang til centrum af Varde. Vi har både minibyen
og Varde Golfklub lige i baghaven. Vi ligger også mindre end 2 km fra Varde Fritidscenter, hvor
konkurrencen finder sted.
Hotel Arnbjerg, Arnbjergalle 2, 6800 Varde, Telefon 7521 1100, mail arnbjerg@arnbjerg.dk
Dobbeltværelser pris kr. 899,00 inkl. morgenmad
Ved henvendelse skal koden DMU Varde oplyses

Overnatning

Danhostel Nymindegab
www.danhostelnymindegab.dk
Mellem Nr. Nebel og Nymindegab, ikke langt fra kysten med udsigt til vandreklitterne, der tidligere
udgjorde den sidste bastion mod vandet, ligger Danhostel Nymindegab. I foråret 2015 fik
faciliteterne et flot løft både ude og inde og blev desuden suppleret med en varm og indbydende
café. En stilsikker indretning med høje, lyse træpaneler, stribede tapeter og flotte dekorationer leder
tankerne hen på et lækkert badehotel. Danhostel Nymindegab er en hyggelig base for den ferieglade
familie, og stedet er også velegnet til grupper, lejrskoler mv.
Gæsten får 10% rabat i forhold til listepris på selve overnatningen.
Dobbeltværelser pris fra kr. 410,50
-

-

Bookingen skal foretages online via vores hjemmeside www.danhostelnymindegab.dk eller
ved henvendelse via mail eller telefon. Bookingen må altså ikke foretages via Online Tourist
Agents (booking.com o.l.)
Ved henvendelse skal koden DMU Varde oplyses.

Til orientering kan vi tilbyde deltagerne linned/håndklæder, ligesom der kan bestilles morgenmad
her på stedet.

Overnatning

Hotel Varde
www.hotel-varde.dk
Hotellet ligger i Varde, blot 5 minutters kørsel fra byens centrum og 1 times kørsel fra Billund
Lufthavn og Legoland. Her tilbydes gratis WiFi, gratis parkering. Værelser har moderne design og
indretning samt 32" tv og opholdsområde. Der er privat parkeringsplads lige uden for værelserne.
Der er møbleret have samt grilludstyr efter anmodning. Man kan også leje mødelokaler eller bestille
madpakke til dagens udflugt. Det omkringliggende område er ideelt som udgangspunkt til fiskeri og
cykling. Varde Hotel ligger endvidere blot 20 minutters kørsel fra stranden ved Ho Bugt.
Hotel Varde, Tømrervej 18, 6800 Varde. TLF.: +45 75 221 500 E-mail: post@hotel-varde.dk
Dobbeltværelser pris. 650,00 inkl. morgenmad
Triple værelser pris. 750,00 inkl. morgenmad
Ved henvendelse skal koden DMU Varde oplyses

Overnatning

Lej et sommerhus og hold en miniferie med familien.
Hos Admiral Strand Feriehuse i Blåvand kan du leje et feriehus fra fredag til søndag, hvor hele familien
kan bo samlet og hygge sig, når det ikke er konkurrence tid.
Vi tilbyder både huse med og uden pool
Her blot et par eksempler
finder vi huset til dig.

og i alle huse er slutrengøring inklusiv !

kig ind på vores hjemmeside www.admiralstrand.com eller giv os et ring, så

Her blot et par eksempler:

I alt per person kr. 426,-

I alt per person kr. 519,-

I alt per person kr. 501,-

Ved bestilling skal koden DMU Varde oplyses

vi glæder os til at byde jer velkommen.

