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Til finaleskydningen i sommerskydningen benyttes appen head2head archery, som er udviklet af World
Archery. Dette er en manual til appen i forbindelse med sommerskydning. Se også instruktionsfilmen, som
gennemgår det samme som denne manual. Appen har en del smarte funktioner som ikke vil blive berørt i denne
manual fordi det ikke er relevant for sommerskydningen.

Hent appen
Appen findes der hvor du henter dine
andre apps og ser således ud →

Åben appen og log in eller register dig hvis det er første gang
du benytter appen.
Alle skytter der har kvalificeret sig til semifinalerne i sommerskydning,
skal være oprettet i appen senest den 17. august.

Opret din profil
Indtast dine informationer.
Information der skal indtastes:
- Navn – Det skal står som på listen over
semifinaler, så det er muligt at finde
hinanden (Real Name)
- Email adresse
- Køn
- Land
- By

Opret din bue/buer
- Giv din bue et navn
- Vælg buetype
- Bruger du den indendørs, udendørs eller begge dele.
Du skal vælge ’Outdoor’ eller ’In/Out’ for at kunne
benytte buen til sommerskydning.
- Det er muligt at tilføje en beskrivelse af buen, tilføje
udstyr og et billede af buen, men dette er ikke et
krav.
Side 2

Opret matchen
En af de to skytter i semifinalen opretter matchen og invitere den
anden. Det skulle være muligt at oprettet matchen fra den 18. august,
når alle er oprettet.
Gå til menu (øverst venstre hjørne)→ tryk ’start new match’.

Vælg din bue og ’outdoor’
Tryk efterfølgende ’ Find an opponent’

Søg her på din modstander i semifinalen ud fra navnet
som vi finder på listen over semifinaler og finaler (I
kan kun finde hinanden hvis i begge har oprettet jer
og har samme buetype).
Vælg din modstander og sæt nu matchen op.
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Vælg ’require picture each end’, så kan I se
billeder af hinandens skydning.
Vælg hvilken type match. Fx 70m 122cm.
- Her er der kun nogle udvalgt
afstande på de forskellige størrelses
ansigter. Er jeres korrekte afstand
ikke til stede, så vælger i en match
med det rigtige størrelse ansigt.
o Barbue, langbue og recurve
– 122 cm
o Recurve – 80 cm
- Vi bruger kun typer der er målt i m
og cm.
Skriv nu en besked til din modstander. Gør
opmærksom på at dette er en match i
forbindelse med sommerskydning og
hvilken buetype og afstand der er tale om.
Her kan i korrigere for hvis jeres korrekte
afstand efter sommerskydningen ikke er
tilstedet.
Se forslag på billedet.
Ser alt rigtigt ud trykker du ’yes’.

Din match anmodning er nu sendt til modstanderen.
Ønsker du at skyde med det samme inden matchen
er accepteret, så kan du bare gå i gang ved at trykke
på matchen → ok → yes
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Nu skal der skydes
Det skal nu skydes 5 ender af 3 pile hver.
-

For skytte nr. to kan det blive lidt mindre hvis matchen er
afgjort inden ende 5 – ikke for compound.
Den første skytte skal ligeledes skyde en enkelt pil til sidst
i tilfælde af at matchen er uafgjort og går i shoot off.

Når der er skudt tre pile, indtastes resultatet ved at trykke på de
tre point man har ramt. Inden pilene trækkes ud, tages der et
billede af ansigtet med pilene. Appen gør selv opmærksom på at
de skal tage et billede når du trykker ’next end’. Billedet tages
direkte i appen. Tryk next end og gå i gang med de næste pile.

Når begge skytter har skudt, kommer resultatet. →
Dette billede tager man et screenshot af og sender billedet
til sommer@sommerskydning.dk.
Den skytte der afslutter skydningen sidst, skal sende billedet ind.
For semifinaler senest den 29. august og for finalerne senest
den 5. september.
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