Mandag d. 24. maj 2021
Varde Bueskyttelaug og Bueskydning Danmark
inviterer til udfordrende 28 måls 3D bueskyttestævne
i nye kuperede omgivelser i Broeng ca. 1,5 km syd for Oksbøl,
gps: 55.607697, 8.278324

Vi holder hele tiden øje med myndighedernes
restriktioner og vil tilstræbe at holde et så sikkert
stævne som muligt.
For at stævnet kan afholdes i forhold til de gældende
covid-19 restriktioner afholdes stævnet derfor
tidsopdelt, en gruppe om formiddagen max. 50 skytter
og en om eftermiddagen også max. 50 skytter efter
først til mølle-princippet!
Vi opfordrer alle skytter til at få foretaget en corona
test inden stævnet og har man nogle former for
symptomer bør man ikke deltage.
Alle Bueskydning Danmarks buetyper kan deltage:
Langbue, barbue, recurve, compound, buejæger og
instinktiv.
Stævnet afvikles på vores normale træningsbane,
derfor det vil være muligt at komme og prøve banen
inden stævnet, det koster 100 kr. at gå en omgang,
der skal dog være en med fra klubben, kontakt gerne
en af vores medlemmer eller Jozsef, for at lave en
aftale med en tour guide, sidste mulighed er d.19.5.
Da stævnet er et udtagelsesstævne til 3D EM skydes
der efter gældende WA’s/Bueskydning Danmark
regelsæt. kapitel 9 (artikel 9.14, side 23) om
feltskydning (to pile), som kan læses på
www.bueskydningdanmark.dk

Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller og 2 deltagere skyder samtidigt der hvor det er muligt. Hvis du har
spørgsmål, kan du rette dem til Jozsef Csikos, 25526052 eller jozsefcsikos@yahoo.dk
Parkering enten ved opvarmning i grusgraven gps: 55.607697, 8.278324 eller langs Broengvej (men det burde ikke
være nødvendig med kun 50 deltager per hold)

PROGRAM
Afviklingen og sikkerhedsforanstaltninger kan ændre sig, afhængig af Coronasituationen til den tid!!!
Formiddagshold non sight:
08.30 Opvarmning, patruljer evt. teknisk kontrol. Man møder tidligst op max 30 min før opvarmningstidspunktet.
09.00 Velkomst.
Patruljerne går ud. 9.20 Skydestart.
Eftermiddagshold blandet non sight og sight
13.30 Opvarmning, patruljer evt. teknisk kontrol. Man møder tidligst op max 30 min før opvarmningstidspunktet
14.00 Velkomst.
Patruljerne går ud. Senest 14.20.
Medbragt mad indtages undervejs på banen. - Ingen frokostpause!
Ingen Præmieuddeling efter stævnet. Skytterne få besked om resultater elektronisk og medaljerne udleveres ved
den næste udtagelsesstævne.
Forventet slut 17.30
Afgift: Master/Senior kr. 200,-.
Ung/Junior kr. 100,Tilmelding Senest søndag d. 9. maj. Tilmelding kan ske til Vardebueskyttelaug.bestyrelsen@gmail.com. Betaling på
konto nr.: 7780 0002233534 Senest den 9.maj 2021. Klubvis tilmelding! HUSK navn, klasse og klub og at man er
først tilmeldt, når man har betalt! Ved senere tilmelding vil der blive opkrævet et tillæg på kr. 100.
Træk og slip, og vel mødt!

