Lyngby Bueskyttelaug, Region Øst og Bueskydning Danmark inviterer til indendørs skivestævne for
børn og ungdom, alle buetyper

Ungdomsturneringen
lørdag den 24. november 2018

Program:

Sted: Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby
Medbring selv mad og drikke, eller køb i cafeteriaet ved svømmehallen.

Indskrivning inden 09.30
Teknisk kontrol
10.00, derefter 2 x 2 minutters opvarmningspile
Præmier
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse.
Piger og drenge skyder i samme klasse.

Skydning:
Afstande
Antal pile
Klasser
Piko
Afgift

18 / 12 / 8 m.
2 x 30 pile uden finale skydning
Kadet, Aspirant, Mini, Mikro, Nano og Piko
skyder 30 pile og derefter er der præmier
75, - kr., der betales på dagen.
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Skyderegler: Der skydes efter Ungdomsturneringens regler. Der kan ikke skydes rekorder.
Tilmeldinger: Helst klubvis senest tirsdag 20. november på mail til formand@bueskydning.dk.
Betaling på reg: 1551 konto: 10586356. For enkelte skytter og efteranmeldelser er det også muligt at
blive registreret på dagen indtil kl. 09.30. Nærmere info: Hjörtur Gíslason, tlf. 27 84 20 09.
Vi holder møde i pausen om Ungdomsturneringen 2019.
Under dette stævne kan der blive taget billeder – måske også af dig eller dine ledsagere. Materialet vil blive anvendt på vores hjemmeside, Facebook og evt. sendt til de lokale aviser. Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvad enten det er som skytte,
træner, tilskuer eller andet, giver du dit samtykke til, at Lyngby Bueskyttelaug kan tage, videregive og modtage billeder af dig, uden at
nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre optaget materiale selv eller gennem en tredjepart. Optagelsen
forventes at være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger (som defineret i Databeskyttelsesforordningen).

