
 

Skt Sebastian Hold Cup VII 
Det er med stor glæde at Arcus inviterer til face-2-face stævne for klubhold.  
 
Stævnet afholdes søndag den 13. januar 2019  
 
Der kan maximalt deltage 20 hold (først til mølle).  
 
Alle hold skyder 18m.  
Et hold består af 3 eller 4 skytter fra samme klub. 
Holdet må gerne være på tværs af klasse, alder og køn.  
I den enkelte match kan kun deltage 3 skytter. 
Det er valgfrit om man skyder trippel eller full-face. 
 
På compound hold kan alle buetyper deltage.  
På recurve hold kan alene buer uden hjul deltage. 
Langbue og barbue er også velkomne på begge hold. 
En klub kan deltage med så mange hold den vil. 
 
Stævnet afholdes i Bellinge Idrætscenter,  
Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV.                                            
      Fra Salzburg, Østrig 
                                                                                                            Skt Sebastians Kirke 
Program:                                                                                     
Kl. 09.15   Velkomst + TK, herefter opvarmning.                
Kl. 10.00   Skydningen starter. Der bliver ingen kvalifikation, hvert hold seedes efter  
 deres forventlige niveau udfra tidligere års resultater. 

Hvert hold forventes at skyde mindst 8 
og højst 10 matcher.  
Det endelige program vil 

  blive fastlagt, når antallet af   
 deltagende hold kendes.  
Kl. 16.00 Guldfinaler, (ca. tidspunkt). 
 
Pris:  450,- kr. pr hold. 
 
Tilmelding med angivelse af både holdnavn, skytternes navne sendes til 
info@dennisbager.dk senest den 21. december 2018 og i vil herefter modtage en 
opkrævning (som først må betales i 2019). 
 
Med venlig hilsen 
Arcus 
 
 
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). 


