
   

 1 

Velkommen til  

Nordiske Ungdomsmesterskaber 2019 i Aalborg 

På vegne af Bueskydning Danmark byder Aalborg Bueskyttelaug velkommen til NUM 2019 i  

Aalborg fra 5. juli til 7. juli 2019 

 

Dato:  5. juli 2019 til 7. juli 2019 

Skydeform:  72 piles kvalifikationsrunde, alle med seks-pilsskydning. Individuelle finaler og hold-

finaler. 

Deltagere:  Alle buetyper: recurve, compound, barbue og langbue for skytter født mellem 1999 til 

2006 

Skydebane:  Svenstrup-Godthåb Idrætsforening, Bautastenen 27, 9230 Svenstrup J. 

Koordinater: 56°58'16.4"N 9°49'25.3"E 

Overnatning: Højvangskolen, Tingstedet 20, 9320 Svenstrup J. Overnatning foregår i  

klasseværelser, og overnattende medbringer selv madras, dyne osv.  

Forplejning:  Højvangshallen, Bautastenen 25, 9230 Svenstrup J.  

Allergi:  Arrangøren skal oplyses om relevante allergier, både fødevareallergi og andet ved til-

melding.  

Pris:  Stævneafgift, 950 kr. pr. skytte – inkl. T-shirt til skytter (ikke-skydende trænere beta-

ler ikke stævneafgift) 

 Pris T-shirt øvrige – 200 kr. 

 Overnatning og fuld forplejning 1250 kr. pr. deltager 

Fuld forplejning betyder aftensmad fredag og lørdag samt morgenmad og frokost lør-

dag og søndag. Hertil følger en pose med lidt let mad og snacks til turen hjem søndag. 

Tilmelding:  Tilmelding foregår klubvis til forbundet ved brug af vedlagte excel-ark på info@bue-

skydningdanmark.dk senest den 15. maj 2019. Der accepteres INGEN tilmeldinger 

efter den 15. maj. Tilmelding registreres først, når betaling er modtaget på konto Bue-

skydning Danmark: 

Reg.: 5510 konto.nr: 0726835640 

Anfør klubnavn ved betaling. trænere skal ligeledes tilmeldes, og øvrige ledsagere, der 

måtte ønske overnatning/forplejning, skal også tilmeldes. Bemærk at tilmelding er 

bindende efter deadline, og at beløbet ikke refunderes ved afbud efter 15. Maj.  

Spørgsmål:  Kan stilles på facebookside: Nordic Archery Youth Championship 2019 

https://www.google.com/maps/place/56%C2%B058'16.4%22N+9%C2%B049'25.3%22E/@56.9712243,9.8219898,368m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d56.9712221!4d9.8237029
mailto:info@bueskydningdanmark.dk
mailto:info@bueskydningdanmark.dk
https://www.facebook.com/events/685678775171966/
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Der anvendes Ianseo Scorekeeper, så husk smartphone og powerbank. 

Installer venligst app’en på forhånd og afprøv at den virker. 

Akkreditering finder sted fredag d. 5. juli mellem fra 16.00-22.00 og lørdag d. 6. juli fra  

07.00- 08.30 

 

Vær opmærksom på at camouflagetøj ikke er tilladt jf. WA-regler 

Foreløbigt program:  

Fredag den 5. juli 

16.00-22.00  Akkreditering  

Uofficiel træning 

 

Lørdag den 6. juli – Kvalifikation og individuelle finaler 

06.30-08.00  Morgenmad 

07.00 - 08.30 Akkreditering  

08.30 Åbningsceremoni  

09.00 Officiel opvarmning og teknisk kontrol (2x4 minutter)  

Stævnestart  

Der skydes 36 pile. Derefter 15 minutters pause. Derefter skydes 36 pile.  

12.00-13.30  Frokost  

13.30 Individuelle finaler  starter  

18.00 Individuelle finaler afsluttes    

 

Søndag den 7. juli – Hold finaler 

06.30 - 08.00 Morgenmad  

08.15 Opvarmning      

08.45 Holdskydning starter 

11.30 Frokost  

13.00 Opvarmning (2x4 minutter)  

13.15 Semifinaler, bronzefinaler og guldfinaler    

15.30 Præmieceremoni 

Alle tider er foreløbige. Det er skyttes eget ansvar at være klar ved match-start.  

Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, når antallet af deltagere kendes.  
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Der skydes i følgende klasser 

Recurve 

 Junior   70 meter 

  

 Kadet  60 meter 

  

 Aspirant  40 meter 

   

 

Langbue 

 Junior   30 meter 

  

 Kadet   30 meter 

  

 Aspirant  30 meter 

   

  

Barbue 

 Junior   50 meter 

  

 Kadet   40 meter 

  

 Aspirant  30 meter 

 

   

Instinktiv 

 Junior  30 meter 

 

 Kadet  30 meter 

 

 Aspirant  30 meter  

 

 

For Compound - 50m runde på et 6 rings 80 cm ansigt. 

 

Compound 

 Junior   50 meter 

  

 Kadet   50 meter 

  

 Aspirant  30 meter 

  
1 

 

 

                                                 
1 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, hvad enten 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 Databeskyttelsesforordnin-

gen). 

 


