
I år bliver helt fantastisk! Vi skal træne 
op til kommende DM i skive for alle 
buetyper. Der bliver træning morgen og 
eftermiddag. Mellem 10 og 17 deltager vi 
i centerets aktiviteter iført middelaldertøj. 
Tirsdag og torsdag bliver der 3D jagtrun-
der.

Hvis du ikke har rollespilstøj, der svarer 
til perioden, kan du låne af centeret, 
bukser skal du selv have med (naturfave-
de). Drengene får udleveret kofter, piger 
kjoler. Ved mange tilmeldinger kan det 
være, at vi må deles om noget af tøjet, så 
det er dem, der er på ’vagt’, der har det på.

Du kan ligesom de foregående år lave 
buer, pile, læderarbejde og sy rollespilstøj.

Publikumsaktiviteter 
Her deltager vi i bueskydning fra Borg-
tårnet, fugle- og jagtskydning og konge-
spil med bue og pil. Hvem mon vinder 
årets Einar Tampeskælver pris? Vi stiller 
på skift op som instruktører til ’kom-og-
prøv-skydning’. (2 personer ad gangen). 

På Ridderakademiet kan du gå til 
’ridder’. Der skal mange til at forsvare 
Ulvsborg i ufredstid. Vil du lære at slås 
rigtigt med sværd og lanse? Marchere, 
tænde bål, hugge med økse og prøve at 
leve middelalderens lejrliv?

I år laver vi desuden to events med 
Combat Archery Denmark. Det ene er 
et event, hvor vi skal forsvare og angribe 
bymuren, og det anden er en clout-skyd-
ning mod ’krigere’ iført sjold og med 
sværd. Nærmere info når du ankommer.  

Overnatning 
Overnatning i vores eget store telt uden-
for pladsen. Da temaet er middelalder, er 
mobiltelefon, tablet og anden elektronik 
ikke tilladt i åbningstiden 10-17, men de 
kan opbevares sikkert, når du ikke skal 
bruge dem. 

Maden er middelalderinspireret. Der 
er mad fra lørdag aften til fredag aften. 
Du får udleveret spiseredskaber, krus og 
spisekar.

Priser
Lørdag til fredag: 1.300,-
Lørdag til tirsdag: 700,-
Tirsdag til fredag: 700,-

Lav din egen:
Langbue 150,-
Rygkogger 150,-
Bælte 60,-
Pil 30,- 
Armbeskytter 30.- 
Fingerlap 15.- 

Tilmelding til
Hjörtur Gislason. 
27 84 20 09 
formand@bueskydning.dk

Adresse:
Ulvsborg
Toftholmvej 66, 4550 Asnæs

Læs mere på ulvsborg.dk
og combatarchery.dk.

Lyngby Bueskyttelaug og Kalundborg Bueskytteforening 
i samarbejde med Ulvsborg Middelaldercenter og Bueskydning Danmark

Sommerlejr på Ulvsborg
Uge 31 fra lørdag d. 28. juli til fredag d. 3. august


