
	
	
Sted: Stadion Ensted Hallen Stubbæk, Stubbæk Skolegade, 6200 Aabenraa 
	
Der skydes en 900 runde (3 * 30 pile). 

 

Recurve- og compoundskytter skyder afstande ifølge § 6.6.8: 

            Junior, senior, master: 60–50–40m 

Kadet: 50–40–30m  

Aspirant: 40–30–20m  

Mini: 30–25–20m 

Mikro: 20–15–10 m 

 

Lang- og barbueskytter skyder følgende afstande: 

    Junior, senior, master: 40 – 30 – 20 m 

Aspirant og kadet: 30 – 25 – 20 m 

Mikro og mini: 20 – 15 – 10 m  

  

Som noget nyt i år bliver 900-runden afholdt som klasse skydning  – dvs alle i klasse 1,2 og elite i 

de forskellige buetyper mod hinanden på deres respektive afstande.  

Start gebyr: 

Junior, Senior og master: 175kr 

Kadet, aspirant, mini og micro:100kr 

  

Tilmelding skal ske samlet klubvis til joanvpetersen3@hotmail.com. Sidste frist er d 08.08.2020 

Betaling klubvis på konto: 7930 -  1700948 eller mobilepay 39520 - mærk betaling:” klub+SM ”  

 

Der vil være mulighed for at købe snack, kaffe og sodavand til stævnet. Ift mad afhænger det af 

retningslinjer ift covid-19 

 

Med venlig hilsen 

Aabenraa bueskyttelaug 

 

Bemærk at der ikke kan skydes til mærker eller rekorder ved dette stævne.  

 

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. Optagelsen forventes at være af en karakter, som ikke vil indeholde 

følsomme personoplysninger (som defineret i Databeskyttelsesforordningen). 

Aabenraa bueskyttelaug 
 

inviterer til 900 runde og  
Sønderjysk Mesterskab  

Lørdag d. 22.8.20 kl 10: junior, senior 

og masters 

Søndag d 23.8.20 kl 10: Micro, mini, 

aspirant og kadet. 

 




