Holstebro Bueskytteforening og Bueskydning Danmark indbyder til

HOLSTEBRO SOMMERSTÆVNE
SØNDAG D. 10. JUNI 2018
på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro
Opvarmning kl. 8:30, T.K. kl. 9:00
Der skydes i klasserne Elite, kl.1, kl. 2 og kl. 3* for
Masters, Senior, Junior, Kadet, Aspirant, Mini og Micro
i Compound, Recurve, Langbue og Barbue
Der skydes 72 pile efterfulgt af finaleskydning.
Der uddeles præmier til klasser efter den indledende runde.
I finaleskydning lægges klasserne sammen i forhold til afstand.
Startafgift:
Senior og Masters: 180,00 kr.
Junior og Kadet 140,00 kr.
Aspirant, Mini og Micro 90.00 kr
Tilmelding klubvis på vedhæftede Excel-regneark
på kontakt@holstebrobueskytteforening.dk
Ved tilmelding udenfor regneark beregnes et gebyr på 50 kr pr skytte.
Startafgift skal betales via MobilePay 71 25 02 88
Eller via kontooverførsel til 7139 1004745
Sidste frist for tilmelding: Fredag d. 18. Maj
Senere tilmelding pålægges gebr på 100,- Kr. pr. skytte
Tilmelding efter sidste frist er kun mulig hvis banefordelingen tillader det.
Det vil være muligt at købe rundstykker samt kaffe, kage, sodavand m.v. i boden.
HUSK at tage din mobil og en powerbank med.
Vi bruger Ianseo Scorekeeper app til pointtælling.
*NB! Som noget nyt indfører vi klasse 3.
Vil du gerne til stævne, men kniber det at nå helt ud på den afstand der passer til din aldersklasse?
Så kan du nu melde dig som klasse 3 skytte og selv vælge hvilken afstand du vil skyde på.
Du konkurrerer naturligvis kun imod dem, der er tilmeldt som klasse 3 skytter på den afstand du har valgt.
Du kan ikke skyde om rekorder eller skydemærker.
Du kan heller ikke være med i Finaleskydningen.
Men der uddeles præmier i alle klasser før finaleskydningen.
Ved tilmelding vælger du klasse 3 og vælger afstand i kolonnen ”ønsket afstand for klasse 3 ”
Venlig hilsen og på gensyn
Holstebro Bueskytteforening

