Seminar – Trim og forstå din compoundbue

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Tid og sted:
Seminaret arrangeres af Bueskydning Danmark, og afvikles lørdag den 6. august 2016, kl. 10-16 hos
Glostrup Bueskyttelaug, på adressen: Stadionvej 80, 2600 Glostrup (Glostrup hallen). Seminaret afvikles
både inde og ude.
Deltagerafgift:
Deltagelse på seminaret koster kr. 300,- og er for alle medlemmer af Bueskydning Danmark.
Målgruppe:
Dette seminar er til dig hvis du er én af følgende:
• Forholdsvis ny i bueskydning
• Nysgerrig på opsætning og trimning af din compoundbue
• Interesseret i at undgå forkerte bevægelser og dårlige vaner som du skal slås med fremadrettet
• Interesseret i at skyde korrekt, så dine skudgrupper bliver mindre
Udbytte:
Forstå din Compoundbue er et 6 timers seminar, hvor vi gennemgår teorien bag ved funktionen af en
compoundbue. Hvordan man skal montere sit udstyr på buen, samt hvordan buen skal indstilles. Vi
gennemgår også fordele ulemper ved de forskellige typer udstyr der kan monteres på buen. Herefter
gennemgår vi en trimningsprocedure, der sikre at din bue har den bedst mulige skudafgivelse med din pil.
Alle deltagere vil efter seminaret, være i stand til at vælge en korrekt pil samt montere nockpunkt, loop,
peep og pilehylde på en compoundbue. Deltagerene vil kunne gennemgå en procedure for at indstille buen
så pilen trimmer optimalt ved skudafgivelse.
Medbring:
Deltagere skal medbringe eget udstyr.
Forplejning:
Der vil ikke være forplejning på seminaret. Medbring derfor frokost og drikkevarer.
Tilmelding:
Du tilmelder dig dette seminar på mail: konsulent@bueskydningdanmark.dk senest den 24. juli 2016.
Tilmeldingen skal indeholde:
Navn på deltager
Forening
Mail adresse
Der er max plads til 8 deltagere på seminaret.
Tilmeldingen er bindende. Indbetaling af deltagergebyret skal ske inden seminaret til Bueskydning
Danmarks konto 5510-0726835640, og skal indeholde navn og kursus/seminar.
Underviser på seminaret: David Hauge, tlf.: +45 2262 3547

