Lyngby Bueskyttelaug
For børn og unge

Bueuge i Sverige
Efterårsferien 2019
Fra lørdag d.12 til fredag d. 18. oktober
Pris kr. 1800, -

•
•
•
•

Prisen indeholder al transport fra Københavns Hovedbanegård og retur, plus transport i ugens løb
Aftensmad lørdag til og med madpakke til turen hjem fredag.
Overnatning i ”Hennings sommerhus” en forhenværende landsbyskole
Maden vil så vidt muligt blive baseret på økologisk dyrkede varer

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Der er fri skydning på engen, jagt eller skive efter ønske når du har lyst.
Stævne med vores Svenske venner fra Oskarshamn
Hermelin eller egern pil
Søstævne
Skydning til buejagtprøven, med diplom,
OBS!! Banen er som til jagtprøven, men du er ikke jæger selv om du består.
Jagtskydning med slik poser
Festaften (fredag)

Andre aktiviteter
•
•
•
•

Lav din egen langbue
plads til 7 i værkstedet
pris ca. 100 kr.
Lav dit eget rygkogger
pris ca. 100 kr.
Lav dit eget bælte
m. motivspænde/standardspænde
pris ca. 175 kr./60 kr.
Lav din egen kniv
pris ca. 280 kr.
Du kan kun nå én af de ovennævnte store aktiviteter
• Vi har materiale med til at lave træpile, fyrretræ, i 2 tykkelser, med naturfaner. Priser: Omkr. 30 og
40 kr. henholdsvis pr. pil, afhængig af skafttype.
• Armbeskytter
pris 30.- kr.
• Fingerlap
pris 15.- kr.
• Du kan også lave egne pile af andre materialer; du skal i så fald selv have materialet medHvis du har noget der skal laves på eller til din bue, tag det med.
Alle priser er ca. priser, vi har endnu ikke indkøbt materiale, men det er ikke helt forkert.

Du skal skrive om du kunne tænke dig at lave bue, rygkogger, kniv eller bælte. Det er begrænset, hvor
mange der kan være på de enkelte aktiviteter, så du kan risikere, der skal trækkes lod.

Tilmelding senest torsdag d. 12-09- 2019 (se nedenfor)

Program:

12. okt. Ankomst til Massemåla. Buebygning, pilemageri, læderarbejde m.m.
13. okt. Stævne med Oskarshamn, buebygning, pilemageri læderarbejde m.m.
14. okt. Alm. træning, buebygning, pilemageri læderarbejde m.m.
15. okt. Alm. træning, buebygning, pilemageri læderarbejde m.m.
16. okt. Jagtstævne ved søen. Buebygning, pilemageri læderarbejde m.m.
17. okt. Jagtprøve og lignende påfund. Festmiddag med vildtsteg el lign.
18. okt. Hjemrejse.
Forbehold for ændringer.

Pris: 1800 kr. inkl. rejse, brænde og mad og præmier. Indkvartering er gratis. Hvis man selv sørger
for (betaler) transport bliver prisen 1300 kr.
Er man der ikke hele ugen bliver prisen 300 pr. påbegyndt dag (ekskl. rejse)
Prisen er under forudsætning af, at Bueugen støttes af forbundet.

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at henvende dig til Hjörtur (Henning) på e-post adressen
formand@bueskydning.dk, eller evt. på telefon nr. 81 19 56 75 (Henning), efter 1. juli 27 84 20 09
(Hjörtur) inden torsdag den 12. september. Du vil så modtage et svar om der er plads. Husk
at skrive navn, alder, buetype, klub og om du vil bygge bue, kniv, pilekogger, bælte samt evt.
oplysninger om ting du ikke må spise og evt. andre oplysninger af vigtighed. Skriv også
telefonnumre, så vi kan komme i kontakt med dig eller dine forældre telefonisk.
Og skriv om du skal med toget eller bliver kørt.

Man er først endeligt tilmeldt når pengene er indbetalt på 3103, 3103406412.
Sidste frist for indbetaling er fredag 13. september
Det maksimale deltagerantal (skytter) er ca. 20, og det er først til mølle princippet, der gælder.

I et vist omfang må der gerne komme forældre med (samme pris som for børnene), men hvis der
bliver pladsmangel, skal de sove i telt, som de selv tager med, og de skal deltage i serviceringen af
ALLE børn. (Da der er flest mænd, vil det være bedst med mødre)

Indbetaling: Inden fredag den 13. september skal der indbetales 1800 kr. på konto: 3103,
3103406412
HUSK AT SKRIVE navn og klub under bemærkninger når du betaler.
Afrejse:

Lørdag 12. oktober mødes vi under uret midt i hallen på

Københavns Hovedbanegård senest [kl. 1015. (Afgang kl. 1107, ankomst til
Massemåla ca. 1630) – MED FORBEHOLD, da der endnu ikke er en køreplan for efteråret].
Hjemrejse: Fredag den 16. oktober 1220 med ankomst til København H. kl. 1648.
[MED FORBEHOLD, da der endnu ikke er en køreplan for efteråret]

Adresse i Sverige:

Massemåla Gl. Skola, 57900 Högsby, Sverige
Tlf. 0046 76 79 36 112

Hvad man skal have med: Varm sovepose + tæppe (de fleste kommer til at sove på et uisoleret
loft); bue og mange pile(Småland er stenenes land!); pile der kan flyde; pile, der skal samles,
repareres eller laves (rundstokke til træpile, faner og spidser kan købes på stedet); evt. skruetvinge;
rasp eller grovfil; evt. bugthøvl; toiletgrej; varmt tøj; gummistøvler; regntøj; sygesikringsbevis; evt.
redningsvest; evt. fiskegrej; penge til at købe materialer. Dem, der ønsker at bygge en bue bør så
vidt muligt tage en rasp, en eller flere skruetvinger, en bugthøvl og ziehklinge med.
Ledere på turen (indtil videre):
Henning Clausen, LBL
81195675, i Sverige: 0046 76 79 36 112
Hjörtur Gíslason, LBL
27842009
+ flere (endnu ikke afklaret hvem)

Mange hilsner
Henning

