
       

TIK bueskydning (Taastrup) og 
 Bueskydning Danmark  

inviterer til 
                                                   

 
Danmarks Mesterskaberne 

i 
Bueskydning for senior 

 

 
10.-11. marts 2018 

 

 



           

 Få yderligere information og resultater på: www.tikbue.dk 

 

 

 

 

TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark indbyder til 

 

Dansk Mesterskab for senior 
 

Lørdag – søndag den 10. – 11. marts 2018 

 
Sted:  Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup 

   

Klasser Senior Herre og Damer. Recurve, Compound, Langbue og Barbue   

 

Lørdag: Velkomst kl. 10.00 – herefter TK og opvarmning 45 min.   

 Kl. 11 starter kvalifikationsskydning – der skydes 60 pile og derefter er der frokost. 

 Derefter elimineringsfinaler til og med 1/8 finaler  

    

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 

Der skyder 2 skytter på samme måtte i alle finalerne. 

 
Holdfinaler Der afvikles holdfinaler i følgende klasser: Recurve, Compound, Barbue og Langbue. 

 

Tidsplan Efter tilmeldingsfristens udløb, vil TIK udarbejde en mere detaljeret tidsplan, hvor det vil 

fremkommer hvornår der skydes holdfinaler og elimineringsfinaler. Tidsplanen vil blive 

offentliggjort på www.tikbue.dk     

 

Der spilles musik under hele stævnet. 

Præmie- 

overrækkelse: Når finalerne er slut. 

 

Startgebyr: Senior kr. 250.00 Hold er inkluderet i prisen  

Betaling foretages ved tilmelding enten via mobilpay eller til følgende  

konto 4448 4448260127. 

Hvis ikke betaling er modtaget senest d. 11. feb. Tillægges 200 kr. per skytte.  

 

Tilmelding: Foretages online via TIKBue’s hjemmeside. 

 Link er her: https://tikbue.dk/begivenhed/dm-inde-for-senior-2018/ 

 

SENEST søndag d. 11. februar 2018. 

    

Overnatning  i hallerne:  
Der er mulighed for 40 personer at overnatte i Taastrup Idræts Center.  

Der er mulighed for bad.  

Prisen for overnatning i hallen er kr. 50 pr. person pr. nat inkl. en madras. Man skal selv 

medbringe sovepose/sengetøj. 

  Tilmelding og betaling foretages online via TIKBue’s hjemmeside 

 

 

 

 

http://www.tikbue.dk/
http://www.tikbue.dk/
https://tikbue.dk/begivenhed/dm-inde-for-senior-2018/?instance_id=3596


           

 Få yderligere information og resultater på: www.tikbue.dk 

 

 

 

 

 

 

Forplejning:  

Café og Selskabslokaler Sophie i Taastrup Idræt Center. 

For yderligere information kontakt på  mail  uffe2706@gmail.com eller på  

telefon 2856 5787. 

 

Egen for- 

plejning: Der er masser af indkøbsmuligheder i Taastrup: Kvickly, Aldi, Netto, Fakta, Meny og lidt 

længere væk ligger City 2 med Lidl og Føtex.  

 

 

 

 

Vi glæder os til at se Jer i Taastrup 

 

Vel mødt 

 

  TIK bueskydning      E-mail staevne@tikbue.dk 

http://www.tikbue.dk/
mailto:uffe2706@gmail.com

