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Velkommen til 

Nordiske Ungdomsmesterskaber 2021 i Vordingborg 

 

På vegne af Svenska Bågskytteförbundet, BSK Sturarna Uppsala, Bueskydning Danmark og Vor-

dingborg Bueskyttelaug inviteres du hermed til NUM 2021 i Vordingborg den 3. juli 2021.  

NUM afvikles i hvert af de deltagende lande af hensyn til covid-19 situationen.  

 

Dato:  3. juli 2021. 

Skydeform:  72 piles kvalifikationsrunde, alle med seks-pilsskydning. Der skydes ikke finaler. 

Deltagere:  Skytter født fra 2001 til 2008 (1. januar 2001 til 31. december 2008).  

Der oprettes ekstraordinært en 21Y klasse, for skytter født i 2000, da de ikke fik mu-

lighed for at deltage i NUM i 2020. Disse skytter konkurrerer på juniorafstandene.  

Buetyper:  Recurve, compound, instinktiv, bar- og langbue.  

Skydebane:  Vordingborg Bueskyttelaug, Mosegårdsvej 20, 4760 Vordingborg. 

Pris:  Stævneafgift, 450 kr. pr. skytte – inkl. T-shirt til skytter. 

 Forplejning og evt. overnatning skal man selv stå for.  

 Det er muligt at deltage i fælles aftensmad. Der vil blive tændt op i grillen, og man 

medbringer selv maden. Der er indkøbsmuligheder i bil-afstand. Tilkendegiv om I del-

tager i dette på tilmeldingen.  

Tilmelding:  Tilmelding foregår klubvis til Bueskydning Danmark ved brug af vedlagte excel-ark på 

info@bueskydningdanmark.dk senest den 15. juni 2021. Der er ikke mulighed for 

eftertilmelding. Tilmelding registreres først, når betaling er modtaget på konto Bue-

skydning Danmark: Reg.: 5510 konto.nr: 0726835640. 

Bemærk at tilmelding er bindende efter deadline, og at beløbet ikke refunderes ved 

afbud efter 15. juni.  
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Øvrig info: 

Ianseo: Der anvendes Ianseo Scorekeeper, så husk smartphone og powerbank.  

Installer venligst app’en på forhånd og afprøv at den virker. 

Trænere: Trænere deltager uden betaling. Vær dog opmærksom på, at der kun tillades en træner 

på skydelinjen pr. fem skytter fra en given klub.  

Påklædning; Vær opmærksom på at camouflagetøj ikke er tilladt jf. WA-regler. 

Billed og lyd: Under dette stævne vil der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet an-

vendes udelukkende til at gøre stævnet mere åbent og forståeligt for offentligheden. 

Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvad enten det er som skytte, 

træner, tilskuer eller andet, giver du dit samtykke til, at arrangøren kan optage, vide-

regive og modtage billeder og video af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor. 

Arrangøren har ret til at offentliggøre optaget materiale selv eller gennem en tredje-

part (f.eks. et produktionsselskab). Optagelsen forventes at være af en karakter, som 

ikke vil overtræder Databeskyttelsesforordningen. 

Spørgsmål:  Kan stilles til info@bueskydningdanmark.dk.  

 
 

Foreløbigt program: 

10.00  Åbningsceremoni  

10.30  Officiel opvarmning og teknisk kontrol (2x4 minutter)  

11:15  Stævnestart - Der skydes 36 pile. Derefter 45 minutters frokostpause.  

Derefter skydes 36 pile.  

15:00-17:00  Mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter f.eks. Combat Archery, mens vi venter 

på resultaterne fra de øvrige nordiske lande. 

17:00  Præmieceremoni   

18:00-20:00  Mulighed for at deltage i fælles aftensmad   

Alle tider er foreløbige.  

 

Der skydes i følgende klasser: 

Buetype Aldersklasse Afstand (m)  Buetype Aldersklasse Afstand (m) 

Recurve Junior og 21Y 

Kadet 

Aspirant 

70 

60 

40 

 Langbue 

Instinktiv 

Junior og 21Y 

Kadet 

Aspirant 

30 

Compound Junior og 21Y 

Kadet *) 

Aspirant 

50 

50 

30 

 Barbue Junior og 21Y 

Kadet 

Aspirant 

50 

40 

30 

*) For compound - 50m runde på et 6 rings, 80 cm ansigt 

mailto:info@bueskydningdanmark.dk

