
 

Bemærk
Under stævnet vil der blive taget billeder. 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 arrangøren kan tage, videregive og modtage 
billeder af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre materialet 
selv eller gennem en tredjepart. Billeder vil være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme 
personoplysninger (som defineret i Databeskyttelsesforordningen).

Broby Bueskytte Klub – www.brobybueskytteklub.dk
Vandstrædet 2, 5672 Nr. Broby (udendørs banen) Nr. Broby hallen, Verningevej 11, 5672 Nr. Broby (i kælderen)

50 M INDENDØRS DOGME/TRIMME STÆVNE 
Lørdag den 28. marts 2020

Broby Bueskytte Klub vil gerne invitere dig til en hyggelig dag med mulighed for at trimme og sætte din bue op 
til at skyde 50 m. Stævnet henvender sig som udgangspunkt til compound skytter, andre bueskytter er dog mere 
end velkomne, man skal dog skulle skyde på 50 m. 

Vi mødes kl. 10.00, hvor vi hjælper hinanden med at sætte banen op. De første timer bruger vi på at trimme, 
skyde, hygge eller hvad man nu har lyst til – det er muligt at bruge vores værksted til at arbejde på buen.

Ca. kl. 14.00 skyder vi 72 pile, hvor vi ser, hvem der har fået trimmet sin bue bedst. Der vil ikke være dommer 
til stævnet, så derfor er det ikke muligt at få anerkendt en eventuel rekord, der vil dog være en lille præmie til den 
med højest scorer. 
Vi forventer, at vi alle hjælper hinanden med at pakke sammen, og at vi er færdige kl. 18.00.

Der er plads til max 40 skytter – tilmelding vil være først til mølle. Pris 100 kr. pr. skytte

Sted: Broby Fritids Center, Verningevej 11, 5672 Broby

Tilmelding og spørgsmål sendes til Kent Damkjer på mail kentdam@gmail.com senest den 13. marts 2020.

Betaling kan ske ved bankoverførsel 6852 116788 eller på MobilePay 43478. Mærkes med “50m og navn”

Overnatning: Hvis der er nogen, der skal skyde i Vejle om søndagen, og ikke vil køre landet tyndt, er det muligt 
at overnatte i boldklubben – dette koster 50 kr. pr. person, og skal meddeles sammen med tilmeldingen.

Forplejning: Der vil være mulighed for at købe sandwich, pastasalat, sodavand, kaffe, kage m.m.


