
 

Tømmerupjagten 2021 
Kalundborg bueskytteforening byder velkommen til 3D stævne lørdag d. 05.06.21 

Vi tager forbehold for ændringer hvis COVID-restriktionerne ændres. Ændringer vil blive 

offentliggjort på vores hjemmeside: http://www.kalundborgbueskytteforening.dk  

Det anbefales at blive testet for COVID-19 op til stævnet, samt at medbringe egen håndsprit. 

Dette stævne er et 30 måls stævne og udtagelsesstævne til EM i Slovenien. Der skydes efter 

gældende WA-regler. Alle Bueskydning Danmarks buetyper kan deltage og der skydes fra rød, blå, 

hvid og orange pind. Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller. 2 deltagere skyder samtidig 

hvis muligt. Ved 2 og 4 dyr skydes to pile i samme dyr. Point: (x=11)/10/8/5 

Stævnet afholdes på klubbens areal beliggende på Tømmerup Byvej 11b, 4400 Kalundborg. Der vil 

være mulighed for at købe både mad og drikke efter endt skydning samt ved passage af klubhus. 

Tilmelding: 

Master/senior/junior: 200 kr. 

Aspirant/Kadet/Mini/Micro: 150 kr. 

Deltagergebyr indbetales på reg. 1551 konto 5596416.  

Tilmelding senest d. 23.05.21 på staevne@kalundborgbueskytteforening.dk  

Tilmeld gerne klubvis med følgende informationer: Navn, klub and klasse 

Tilmelding er først gældende ved betaling 

Deltagerliste vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.kalundborgbueskytteforening.dk i 

dagene op til stævnet 

Under point-optælling har vi de foregående år skudt tigeren fra 100 meter skoven. Da der 

desværre i juni måned ikke er jagttid på tigere, vil der i stedet være et overraskelsesdyr til 

langdistanceskuddet. 

Venlig hilsen  

Kalundborg Bueskytteforening 
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Estimeret program 

 

Fra kl. 8:  Gratis kaffe og rundstykker og indskrivning 

08.00 – 09.15: Opvarmning 

09.15:   Teknisk kontrol 

09.30:   Velkomst, fordeling af patruljer og går på banen 

10.00:  Skydning påbegyndes 

Frokost:  Spises løbende under skydning 

15.00:   Forventet endt skydning 

15.30:  100 meterskud og point optælling  

16.00:  Præmie overrækkelse og tak for i dag 

 

Hjælp til aldersklasser:  

Følgende er gældende hvis du fylder de angivne aldre i 2021: 

Unge (til og med 13 år): Hvid pind (3-20m)  

Junior (14 til og med 18 år): Blå pind (5-30m)  

Seniorer (19 og ældre) bar- og langbuer: Blå pind (5-30m)  

Seniorer (19 og ældre) compound og recurve: Rød pind (10-45m)  

Buejæger (alle): Orange pind (5-30m) 

Sammenlægning af klasser kan forekomme 


