
FORÅRSSTÆVNE  

ENDELIG kan vi byde velkommen til forårsstævne i vores nye omgivelser på Frederikskilde 
 

For at stævnet kan afholdes i forhold til de gældende covid-19 restriktioner afholdes stævnet derfor 
tidsopdelt over 2 dage (Lørdag & Søndag) og vi op fordre alle skytter til at få foretaget en corona 

test iden stævnet. Har man nogle former for symptomer bør man ikke deltage.  
 

Stævnet afholdes:  
Lørdag den 24. april  

& Søndag den 25. april  
Begge dage i tidsrummet: kl. 8:00 – 17:00 

Da stævnet er et udtagelses stævne til 3D EM skydes der efter gældende 
WA’s/Bueskydning Danmark regelsæt.  

 
Adressen på vores nye bane er stadig skælskørvej 26, 4180 Sorø. Der vil være flag oppe ude 

ved vores nye indkørsel (grusgraven) til banen som ligger ved siden af den gamle.  
 

Stævnegebyr: 
Junior, senior, masters, buejæger, traditionel buejæger 200 kr. 

Micro, mini, aspirant, kadet 150 kr. 
 

Stævnet er et 30 måls 3D stævne. 
 

Tilmelding skal ske til Torveholder på: chanette.soroebueskyttelaug@gmail.com   
Og betaling på konto nr. 0521 0000229679 

Mobilepay: 6583MH 
 

Senest den 16. april 2021 og man er først tilmeldt når man har betalt og man har modtaget en 
kvittering på sin tilmelding fra Torveholder Chanette Slott 

 
 

Stævnet afholdes, ved at man møder ind i hold.  
Man møder 30 min før start tidspunktet.  
Når man er færdig med at skyde afleveres skydesedler, der er  
Mulighed for køb af kaffe/te, kage øl/vand mm.  
Der er også mulighed for overnatning på banen fra fredag kl 15  
Til søndag dette skal der gives besked om hvis det er aktuelt. 
 
 
 
                                        Lidt info om vores nye bane. 

 
Terrænet er et kuperet terræn på god 9 hektar og er gammel grusgrav hvor der stadig udvindes råstoffer og 

det anbefales at bære fornuftigt fodtøj der tåler vand. 2/3 del af banen er frigivet og beplantningen gror 
flittigt og området er hjemsted for meget vildt som IKKE må beskydes.  

Centralt på banen er der en stor sø som er hjemsted for mange forskellige frøer, salamander, mus og et rigt 
fugleliv.   

Området hvor der ikke udvindes råstoffer længer, har hældninger på ca. 30 grader hvilket giver os gode 
betingelser for både op og ned skud. 

 
Kun skytter der er medlem af en fysisk el. Virtuel klub under Bueskydning Danmark kan deltage i stævnet.  
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