Genner Hoel 2021
Aabenraa Bueskyttelaug inviterer til 3D-stævne lørdag d. 17.4.2021
Der vil være opvarmning fra 08.30 til kl. 09.30
Velkomst kl. 09.30 og start kl 10.00
Dette stævne er et 24 måls stævne med efterfølgende finale for seniorrækken og BJ’erne.
Finalerunden tæller med som stævnets resultat for klasser til
udtagelse til EM i Slovenien.
Vi tager forbehold for ændringer hvis COVID-19 restriktionerne
foreskriver det – hold øje med vores facebook side.
Der skydes efter gældende WA’s/ Bueskydning Danmarks regler.
Der vil være rød, hvid, blå og orange pind.
Stævnet afholdes i området omkring Genner Hoel, der er en dyb
slugt der skærer sig igennem landskabet. Det vil være en bane som
vanlig med mange op og ned skud, og konditionen udfordres.

Forplejning:
Der vil som sædvanlig være et telt
med forplejning. Der vil vi sælge
drikkevarer, kaffe, kage, snackbar
og der vil være gang i grillen.
Alle vil passere forplejning flere gange i
løbet af stævnet og finaleskydningen vil
finde sted hvor publikum kan kigge
med mens de nyder lidt godt til ganen.

Sted: Parkering er på rastepladsen ved Genner Hoel, Haderslevvej
462, 6200 Aabenraa.

Stævnegebyr:
Junior, Senior, Masters og Buejægere 200,Micro, Mini, Aspirant og Kadet 100,-

Tilmelding: senest d. 03.04.21, til joanvpetersen3@hotmail.com
Deltagergebyret indbetales på konto: Reg. 7930 Konto 1700948 eller mobilepay: 39520
Tilmelding er først gældende når betaling er gennemført.
Tilmelding efter d. 03.04.21 kommer der 100kr oveni stævnegebyret.

Vi glæder os til at se jer
Aabenraa Bueskyttelaug
PS. Efter d.03.04.21 lægges der en deltagerliste op på vores facebookside Aabenraa Bueskyttelaug så I kan
tjekke at jeres deltagere er meldt til i de rigtige klasser.
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).

