
 
Pamhules Danmarksturnering i Danish Combat Archery 
 
Pamhule Jagt & Buegrej Inviterer nu alle Bueklubber under Bueskydning Danmark 
til stævne i Danish Combat Archery  
 
Pamhule Jagt & Buegrej og Bueskydning Danmark glæder sig til at afvikle årets Danmarksmesterskab i 
Danish Combat Archery. Det gør vi i en stævnerække af 6 stævner i løbet af året. Der er fri tilmelding for 
alle bueklubber under Bueskydning Danmark til de 5 indledende stævner. Finalestævnet i Thy afvikles med 
de kvalificerede hold fra de 5 indledende stævner. 
 
Dette er indbydelsen til det anden indledende stævne. 
Tid & sted 
16. maj 2021 – Sorø  
Afvikles udendørs ved Sorø Bueskyttelaugs udendørsbane på Grønningen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø.  
 
Stævneprogram følger umiddelbart efter tilmeldingsfrist. Alt efter antallet af deltagere forventes 
stævnerne at afvikles mellem kl. 10.00-15.00. 
 
Tilmelding 
Der oprettes en ungdomsrække og en seniorrække. Sammensæt et hold fra klubben på minimum 5 
personer. Ungdom aldersgrænse max 15 år, senior aldersgrænse minimum 14 år.  
Tilmelding foregår klubvis via tilmeldingsskema og skal sendes senest den 2. maj 2021 til 
info@bueskydningdanmark.dk 
Pris: 250 kr. pr. hold. 
 
Udstyr 
Bueskydning Danmark stiller låneudstyr til rådighed. Eget udstyr er altså ikke en forudsætning. Stævnet 
afvikles i puljer, hvor holdene dyster i følgende spil: Last Man Standing, Capture the Flag og VIP. Efter de 
indledende puljekampe spilles finalerne. Stævnet afvikles med Bueskydning Danmarks pile. Det er tilladt at 
spille med egen bue og maske, så længe disse lever op til BD's regler for udstyr til Danish Combat Archery.  
 
Mad & drikke  
Det er muligt selv at medbringe mad og drikke, men der er også mulighed for at gå i hallen og købe 
forplejning i cafeteriet.   
 
Afvikling 
Stævner afvikles efter Bueskydning Danmarks gældende regler for Danish Combat Archery. De findes på: 
https://bueskydningdanmark.dk/combat-archery/ 
 
Bemærk: Under stævnerne vil der blive taget billeder og optaget video. Materialet vil blive anvendt på 
Bueskydning Danmarks hjemmeside, Facebook og evt. sendt til aviser. Ved at deltage i dette stævne, hvad 
enten det er som skytte, træner, tilskuer eller andet, giver du dit samtykke til, at arrangøren kan tage, 
videregive og modtage billeder af dig, 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). 
 
De 2 bedste hold i henholdsvis ungdomsrækken & seniorrækken, for hvert stævne, tilbydes plads ved 
Danish Combat Archery finalestævnet i Thisted den 21. november 2021  
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