HILLERØD
BUESKYTTELAUG
FREDERIKSBORG POKALEN 2022
Hillerød Bueskyttelaug har igen fornøjelsen
at invitere landets bueskytter til at dyste om

Frederiksborg Pokalen

Stævnet afholdes søndag d. 6. februar 2022
TK kl. 9., herefter opvarmning, stævnestart kl. 10 Sted:
Royal Stage, Milnersvej 39 i Hillerød.
Der skydes kvalifikationsrunde for
Masters, Senior, Junior, Kadet samt Aspirant, Mini og Micro.
Compound, Recurve, Bar & Langbue.
Der er én pokal
Damer & Herrer
pr. buetype,
pr. afstand
Kvalifikationsskydningen afvikles med 2 x 30 pile på 18/12/8 m.
til henholdsvis
Der skydes på 40 cm triple/full face efter eget valg.
Finalerne skydes på lodret triple eller full face
Damer & Herre
Startafgift:
Senior/Masters kr. 240 • Junior/Kadet kr. 180 • Aspirant/Mini og Micro kr. 150.
Startafgiften indbetales klubvis ved tilmeldingen på konto nr.: 9213 456 128 9633
Eller via mobile pay til: 2464 1234
(Svenske og Færøske skytter kan betale ved ankomsten)
Herefter skydes der Finaleskydning efter SET-systemet, for Recurve, Barbuer & Langbuer,
Compound skyder running score, der startes med 1/8-finalerne,
Bemærk! Der er max. plads til 180 skytter, ved overtegning er det
efter først-til-mølle princippet.
Der bruges scorekeeper, så husk mobil og powerbank.
Spørgsmål rettes til Svend Christensen, buesvend@gmail.com, mobil nr. 2464 1234
Tilmelding til Frederiksborg Pokalen modtages senest fredag d. 14. januar 2022
til buesvend@gmail.com. DER ER IKKE MULIGHED FOR EFTERTILMELDINGER.

Hillerød Bueskyttelaug glæder sig til at se dig til Frederiksborg Pokalen
Under dette stævne vil der blive taget billeder. Materialet vil blive anvendt på vores hjemmeside, Facebook og evt. sendt til de lokale aviser.
Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvad enten det er som skytte, træner, tilskuer eller andet, giver De Deres samtykke til, at
arrangøren kan tage, videregive og modtage billeder 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).

