
Nr. Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere samt
Stensballe IK’s bueskytteafdeling inviterer hermed til

Danish Open 2019
I Pinsen lørdag den 8. og søndag den 9. juni

på Højderyggens Skydecenter, Grættrupvej, 8766 Nr. 
Snede.

Stævnet afvikles som en 3D-skydning efter WA’s gældende internationale regler - dog med en 
undtagelse. Vi afvikler stævnet med alle de velkendte klasser - compound, langbue, barbue, instinktiv/
traditionel jagtbue og recurve samt op til 6 skytter i hver patrulje. I  klasserne, herrer og damer i micro, mini, 
aspirant, kadet, junior, senior, masters og buejægere. Vi forbeholder os ret at lægge klasser med få 
deltagere sammen.

Om lørdagen skyder alle 40 mål som en 2-pils skydning og søndag skydes der henholdsvis:
12 mål skydes som en 1-pils skydning som Eliminationsrunde og efterfølgende 4 mål i 
henholdsvis semifinale og finale for junior-, senior-, master- og buejægerklasser med flere 
end 8 deltagere.
14 mål skydes som en 1-pils skydning for alle klasser med færre end 8 deltagere samt 
de skytter, der ikke har kvalificeret sig til eliminationsrunden. Endvidere alle kadetter, 
aspiranter, mini og mikro. Resultatet for lørdag og søndag lægges sammen.

Vigtige tidspunkter lørdag: ! Teknisk kontrol kl. 8.00 - 8.30
Opstilling kl. 8.45
Velkomst kl. 9.00
Skydningen begynder kl. 9.30: 

Vigtige tidspunkter søndag:! Opstilling kl. 9.00
Skydningen begynder kl. 9.30

Startafgiften er gældende for begge dage:
Buejægere!-------! årgang alle ----------------------! 425,- DKr!
Masters (50+) ---! årgang 1968 og ældre -------! 425,- DKr!
Senior -------------! årgang 1969 – 1997 ----------! 425,- DKr!
Junior -------------! årgang 1998 – 2000 ----------! 350,- DKr!
Kadet -------------! årgang 2001 – 2002 ----------! 250,- DKr!
Aspirant ----------! årgang 2003 – 2004 ----------! 250- DKr!
Mini ---------------! årgang 2005 – 2006 ----------! 200,- DKr !
Mikro -------------! årgang 2007 og yngre -------! 200,- DKr !

Familierabat: deltager mere end 2 skytter fra samme familie (bosiddende på samme adresse), betales de to 
dyreste startafgifter. Da tilmeldingssystemet ikke kan håndtere denne rabat vil denne blive udbetalt ved 
henvendelse på mail til pederni@pc.dk 

Tilmelding udelukkende via Sporti’s hjemmeside – Startafgift betales til Sporty ved tilmelding: 

mailto:pederni@pc.dk
mailto:pederni@pc.dk


Sporti’s hjemmeside: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6032&view=info  

-------------------------------

Deltager antallet er begrænset til 258 skytter fordelt på 43 patruljer, og der lukkes for tilmelding, når 258 
skytter er tilmeldt. 

Tilmelding er først gældende når betaling har fundet sted

Hvis man har indbetalt rettidigt og har været noteret på deltagerlisten på hjemmesiden, men ikke møder 
frem for deltagelse, bliver startgebyret ikke betalt tilbage.

Øvrige oplysninger:
Der laves patruljer som dels udelukkende er med compoundskytter inklusiv buejægere og dels 
udelukkende er med langbue-, barbue-, instinktivbue- og recurveskytter. 

Der er mulighed for at campere gratis ved skydeterrænet.

Betaling i Køkkenet: Kun mod kontant

Campingpladsen er åben fra fredag den 07 Juni kl. 13.00. Der er toilet og rindende vand ved skyttehuset. 
Der er ikke el og ikke bad.

Af sikkerhedsmæssige årsager (de lokale brandmyndigheder) er brug af åben ild på campingpladsen 
strengt forbudt - dvs. ingen bål og fakler, men der må gerne tilberedes mad på grill.

Ved tvivl og spørgsmål, kontakt: Peder Nielsen, Irisvej 9, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 0045 2074 5866, 
e-mail:pederni@pc.dk

Camping:
Bryrup Sø Camping, Hovedgaden 58, 8654 Bryrup tlf.: 75 75 67 80, www.bryrupcamping.dk 
Gyvelborg Øko Camping, Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede, tlf.: 21 42 08 64, www.gyvelborg.com
Hampen Sø Camping, Hovedgaden 31B, 7362 Hampen, tlf.: 75 77 52 55, www.hampencamping.dk
Bed and Breakfast:
Tyklundgaard Bed and breakfast, Tyklundvej 3, Løve, 8654 Bryrup, tlf.: 75756869/30866878, 
www.tyklundgaard.dk
Hotel:
Hotel Gudenå, Vongevej 41, 7160 Tørring, tlf.:22 20 50 80, http://hotelgudenaa.dk
Spisesteder:
Ejstrupholm Hotel, Søndergade 25, 7361 Ejstrupholm, tlf.70 20 10 23, https://ejstrupholmhotel.dk
Restaurant Rørbæk Sø, Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm, tlf.:  75 73 60 75, www.roerbaek.com
Onkels Pizza, Toftevej 1, 8766 Nørre-Snede, tlf.:75 77 17 25, www.onkelspizza.dk
Pølsevognen Nørre-Snede, Toftevej 1, 8766 Nørre-Snede, tlf.: 75 77 19 88

Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
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På gensyn til Danish Open 2019

Klasse oversigt

Dame og Herre buejæger = BJ


