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Lørdag - søndag den 26-27. marts 2022 
 
 

Sted: Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød (Frederiksborgcentret) 
 

 
Lørdag:  Velkomst kl. 9.30 – herefter TK og opvarmning 45 min. 

Kl. 10.30 starter kvalifikationsskydning. Finaleskydninger påbegyndes. 
 
Søndag:  Opvarmning kl. 8.00 - 8:45, herefter fortsættes finaler. 
 
Finaler: Der skyder 2 skytter på samme måtte i alle finaler til og med semifinale. 
 
Holdfinaler: Der afvikles holdfinaler i følgende klasser: Recurve, Compound, Barbue og Langbue. 
 
Tidsplan: Efter tilmeldingsfristens udløb, vil vi udarbejde en mere detaljeret tidsplan, hvoraf 

det vil fremgå, hvornår der skydes holdfinaler og individuelle finaler. Tidsplanen vil 
blive offentliggjort på https://ianseo.net/ 

 
Præmieoverrækkelse: Når finalerne er slut. 
 
Startgebyr Junior og kadet:  kr. 275,00 Hold er inkluderet i prisen. 
Startgebyr Aspirant, Mini og Microt:  kr. 185,00 Hold er inkluderet i prisen. 
 
Der skydes i buetyperne; recurve, compound, langbue og barbue. Herre og damer.  

 
Aldersgrupperne:  
Junior (født 2002 - 2004)  
Kadet (født 2005 – 2006)  
Aspirant (født 2007 – 2008)  
Mini (født 2009 – 2010) 
Mikro (født 2011 eller senere)  

 
Betaling foretages ved tilmelding enten via MobilePay-nr. 24641234 eller til følgende 
Kontonr. 9213 4561289633. 
Hvis ikke tilmelding og betaling er modtaget senest d. 6. marts 2022, skal der betales 
dobbelt gebyr. For sen tilmelding er betinget af at der er ledige pladser. 

Tilmeldingen sendes gerne klubvis på buesvend@gmail.com 
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Bespisning:  Under stævnet vil det være muligt at bestille mad i cafeen.  

 For overnattende gæster vil det være muligt at bestille morgenmad og 
aftensmad i forbindelse med tilmeldingen. 

  

Morgenmad (lørdag og søndag) koster kr. 65,00 pr. dag 
Aftensmad lørdag koster kr. 100,00 
Begge måltider vil blive serveret ved cafeen. 

 

 

Overnatning: Det vil være muligt at booke overnatning på Royal Stage Vandrehjem i 
forbindelse med tilmelding. Det er firmandsværelser der vil blive fyldt 
op med det antal der ønsker at overnatte. Der er ikke mulighed for 
mindre i hvert værelse ud over det sidst fyldte. 

 Prisen er kr. 210,00 for første nat og kr. 145,00 for efterfølgende nat. 
Dette er inkl. linned og slutrengøring. 

  

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). 
 

 


