
 

Køge Bueskyttelaug 
http://www.koegebueskyttelaug.dk 

Medlem af: Bueskydning Danmark – DIF – WA. 
 

 

Bueskydning Danmark og  
Køge Bueskyttelaug inviterer til 

Dansk Mesterskab 

Dato:   Lørdag – søndag den 26. – 27. august 2017. 

Sted:  Køge Stadion opvisningsbanen, Ved Stadion 1, 4600 Køge. 

Divisioner:  Senior i buetyperne: Recurve, Compound, Langbue og Barbue. 

 Hver klub kan stille med så mange deltagere, mix hold og 

hold som de ønsker. 

 De 64 bedste individuelle, de 16 bedste (mix-) hold går 

videre til eliminationsrunden. 

 Mesterskabet afvikles som 6 pils skydning på alle afstande og 

i alle divisioner. 

Startafgift:  Individuel: kr. 250,- 

  Hold: kr. 100,- (husk at tilmelde antal hold). 

  Mix-hold: kr.100,- (husk at tilmelde antal hold). 

Tilmeldingsfrist: Senest mandag den 7. august 2017, men gerne før. 

  Ved senere tilmelding er startafgiften kr.400,- 

Tilmelding:  Startgebyret betales ved tilmelding på konto: 1436-8980 554 768. 

  HUSK at påføre KLUBNAVN. Tilmelding skal ske klubvis. 

  BEMÆRK: Tilmeldingsfil indeholder også tilmelding til frokost. 

  Tilmeldingsskemaet sendes til Køge Bueskyttelaug via: 

  naestformand@koegebueskyttelaug.dk  

  På tilmeldingen bedes der anføres mailadresse på kontaktperson. 

Forplejning : 

Lørdag og søndag: Frokost: frisksmurt sandwich med enten kylling/bacon, skinke/ost 

eller roastbeef, 1stk frugt, ½ L. vand og 1 stk. kage: kr. 75,- pr. 

portion pr. dag (for bestilling se tilmeldingsskemaet). 

Boder: På stævnepladsen vil der blive solgt grillpølser m.m. 
 Altid til rimelige priser. 

Kontakt: Har du spørgsmål vedr. DM Seniorer 2017 så kontakt: 

 Morten Caspersen på tlf. 22 94 80 04 eller via 

naestformand@koegebueskyttelaug.dk  

 

Vi glæder os til at se dig/jer til DM 2017. 

Køge Bueskyttelaug.  

http://www.koegebueskyttelaug.dk/
http://www.bueskydningdanmark.dk/
http://www.dif.dk/
http://www.worldarchery.org/
http://www.koegebueskyttelaug.dk/
mailto:naestformand@koegebueskyttelaug.dk
mailto:naestformand@koegebueskyttelaug.dk
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Foreløbigt program for lørdag d. 26-8-2017. 

10.00 TK og opvarmning. 

 

10.45 Velkomst. 

11.00 Start på kvalifikationsskydningen, der er 6 piles skydning. 

Frokostpause (ca. 45 minutter) efter 72 pile. 

 Opvarmning / individuelle eliminationsrunder. 

 Individuel eliminationsrunde 1/32 og 1/16 for alle buetyper. 

 Opvarmning Mix-hold / eliminationsrunder. 

Mix-hold eliminations-/finalerunder t.o.m. bronzefinale for compound og 

recurve. 

 Opvarmning Hold / Eliminations- og finalerunder. 

 Hold eliminations-/ finalerunder t.o.m. bronzefinale for alle buetyper. 

 Guldfinale for Langbue og Barbue hold. 

 

Foreløbigt program for søndag d. 27-8-2017 

08.00  Opvarmning (45 min.) for alle finale deltagere. 

09.00 Start på individuelle finalerunder for alle buetyper. 

 Forbunds-medaljer (individuel). 

 Bronzefinaler for alle buetyper skydes samtidig. 

 Forbunds-medaljer (individuel). 

 Guldfinaler for Bar- og Langbue damer og barbue herre skydes samtidig. 

 DIF-medaljer (individuel). 

 Guldfinale for herre langbue.  

 Guldfinale for dame compound. 

 Guldfinale for herre compound. 

 Guldfinale for dame recurve. 

 Guldfinale for herre recurve. 

 DIF-medaljer (hold – mix). 

 Guldfinale for compound Mix. 

 Guldfinale for recurve Mix. 

 Guldfinale for compound hold. 

 Guldfinale for recurve hold. 

 Medaljeoverrækkelse (DIF- og Forbunds-medaljer). 
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Klasse afstande 

For Recurve, Barbue og Langbue (70 meter runden) skydes der på et 122 cm ansigt. 

Recurve: 

 Senior Herre og Damer  70 meter 

 Individuel og hold  DIF medaljer 

 Mix-hold   DIF medaljer 

Langbue: 

 Senior Herre og Damer  40 meter 

 Individuel, hold og Mix-hold Forbundsmedaljer 

Barbue: 

 Senior Herre og Damer  40 meter 

 Individuel, hold og Mix-hold Forbundsmedaljer 

For compound (50 meter runde) skydes der på et 6 rings 80 cm ansigt. 

Compound: 

 Senior Herre og Damer  50 meter 

 Individuel og hold  DIF medaljer 

 Mix-hold   DIF medaljer 

 

 

 

 

 

 

 


