Åbne Odense
bymesterskaber
indendørs 2018
Stævnet er også åbent for skytter fra andre klubber.
Stævnet afholdes i Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV.

Tidspunkt:

Lørdag den 17. november 2018

Klasser:

Der skydes i alle buetyper.

Afstande:

8m, 12m og 18m.

Skydeart:

60 pile uden finaler.

Ansigter:

Valgfrit mellem full-face og trippel Vegas.

Rekorder:

Der kan sættes officielle rekorder.

Præmier:

Præmier til skytter fra Odense klubber, ellers ingen.

Deltagerantal:

Der kan maksimalt deltage 84 skytter.

Program:

Kl. 10.00: Velkomst + TK + 2 x 2minutter opvarmning.
Herefter 30 pile, 30 minutters pause og så de sidste 30 pile.

Forplejning:

Medbragt mad og drikke må gerne nydes i hallen og der vil være
bod.

Startafgift:

100kr pr skytte for junior, senior og masters.
75kr pr skytte for kadet, aspirant, mini og mikro.

Tilmelding:

Senest tirsdag den 22. oktober. Klubvis til info@dennisbager.dk
Eftertilmelding er mulig mod dobbelt startafgift, hvis der er plads.
Vi tilstræber at bruge Ianseo, så brug vedhæftede ark, samt sørg
for at have en opladt smartphone med til Ianseo scorekeeper.
Husk at angive om full-face eller trippel ansigts ønske.

Betaling:

Ved registreret tilmelding fremsendes en faktura, der betales med
tydelig angivelse af fakturanummer, da betalingen ellers ikke
registreres. Bemærk at Arcus har fået nyt konto nr.

Spørgsmål:

info@dennisbager.dk

tlf 50165025

Under dette stævne vil der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet vil udelukkende blive
anvendt til at gøre stævnet mere åbent og forståeligt for offentligheden.
Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvadenten det er som skytte, træner, tilskuer
eller andet, giver De Deres samtykke til, at arrangøren kan optage, videregive og modtage billeder
og video af Dem, uden at nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre
optaget materiale selv eller gennem en tredjepart (f.eks. et produktionsselskab). Optagelsen forventes at
være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger (som defineret i
Databeskyttelsesforordningen).

