
Bueskydning Danmark og 

Varde Bueskyttelaug 

Dansk Mesterskab 2019 

Dato: 10-11 August 2019 

Sted: Pramstedvej 10c, 6800 Varde (Sct Jacobi skole) 

Divisioner: Mesterskabet afvikles efter Bueskydning Danmarks regler. 
Buetyperne: Recurve, Compound, Barbue og Langbue. 
Hver klub kan stille med så mange deltagere, mix-hold og hold som de ønsker. 
De 64 bedste individuelle, samt alle hold og mix-hold går videre til 
eliminationsrunden 

Program for lørdag (foreløbig) 

 09.00 TK og opvarmning 
 9.45 Velkomst 
 10.00 Kvalifikationsskydningen 2X36 pile 
 Frokostpause (ca. 45 minutter) 
 Opvarmning, individuelle eliminationsrunder. 
 Individuel eliminationsrunde 1/32 for alle buetyper 
 Individuel eliminationsrunde 1/16 for alle buetyper 
 Mix-hold eliminations- og finalerunde fra 1/8 t.o.m. bronzefinale for compound og recurve, 

Guldfinale for langbue og barbue. 
 Hold eliminations- og finalerunder fra 1/8 t.o.m. bronzefinale for compound og recurve, 

Guldfinale for langbue og barbue. 
 Præmieoverrækkelse for langbue og barbue hold og mix-hold 

Program for søndag (foreløbig) 

 08.00 Opvarmning for alle finale deltagere 
 09.00 Start på individuelle finalerunder, fra 1/8 for alle buetyper. 
 Bronzefinaler for alle buetyper skydes samtidig. 
 Guldfinaler for langbue dame og barbue dame/herre skydes samtidig. 
 Guldfinale for herre barbue 
 Guldfinale for herre langbue, derefter præmieoverrækkelse for langbue og barbue. 
 Guldfinale for dame compound 
 Guldfinale for herre compound, derefter præmieoverrækkelse for compound 
 Guldfinale for dame recurve. 
 Guldfinale for herre recurve, derefter præmieoverrækkelse for recurve 
 Guldfinale for compound mix-hold 
 Guldfinale for recurve mix-hold, derefter præmieoverrækkelse for mix-hold 
 Guldfinale for compound hold 
 Guldfinale for recurve hold, derefter præmieoverrækkelse for hold. 



Startafgift: Individuel: 300,- kr 
Hold og mix-hold: Gratis 
Hvis en klub ikke ønsker at skyde holdfinaler, skal dette meddeles i mail 
Ved tilmelding.  
konto: Reg. Nr:7780 Konto. Nr:0002233534 
Skjern Bank, HUSK at påføre KLUBNAVN. 

 
Tilmelding: Tilmelding skal ske klubvis på tilmeldingsskemaet der sendes til Varde bueskyttelaug 

på mail: Bueskydningvarde@gmail.com 
 
 
Tilmeldingsfrist: Senest 9. juli 2019. Ved senere tilmelding er reglen dobbelt stævneafgift, altså 600,-kr 
OBS: Efter 1. August er der ikke mulighed for tilmelding 
 
Ianseo.net Til resultatformidlingen vil Ianseo systemet blive brugt og hertil har vi brug for at i 

tager jeres smartphone med, sammen med evt. power bank. Der vil blive opsat lade 
stationer (220V stik) på pladsen 

 
 
Overnatning: DanHostel, Blåvandshuk. (se længere ned) HUSK AT BRUGE RABAT KODEN 
 
Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende DM2019, så mail Archerybyschaffer@gmail.com 
 
 
Vi glæder os til at se jer i Varde 
Varde Bueskyttelaug 

  



 


