Arcus Ligaen 2022
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor vi lod os kraftigt inspirere af Køges
Thursday Night League sommerturnering og tyvstjal deres idé og koncept med en
serie dogmestævner.
Vi inviterer hermed til Arcus Ligaen 2022. En forårsturnering over 3 lørdage i april, maj og juni.
Hver gang skydes dobbelt OL runde. Der er ingen finaler og ingen Ianseo.
Det er valgfrit om man vil skyde både formiddag og eftermiddag og opnå et dobbelt OL resultat eller blot
formiddag eller blot eftermiddag. Det er muligt at sætte rekord i både enkelt som dobbelt runden
Dogme konceptet betyder at alle hjælper til med både opstilling og nedtagning af banerne samt udfyldelse
af skydesedler.
Datoer:

Lørdag d. 30. april 2022 (tilmelding senest søndag d. 24. april).
Lørdag d. 21. maj 2022 (tilmelding senest søndag d. 15. maj).
Lørdag d. 11. juni 2022 (tilmelding senest søndag d. 5. juni).

Sted:

Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense SV

Format:

72 pile om formiddagen. 72 pile om eftermiddagen.
Det er muligt at deltage i både formiddagen og eftermiddagen.

Fremmøde:

Alle skytter i formiddagens skydning møder kl. 09.15 og giver en hånd med
til baneopstillingen.

Start formiddag: Velkomst 5 minutter efter at banen er sat op.
Der bliver 2 runder opvarmning.
Middagspause:

Ca. ¾ times middagspause.

Start eftermiddag: Velkomst ca. ¾ time efter afslutning af formiddagens skydning.
Dog tidligst kl. 12.30.
Klasser:

70m recurve. 60m recurve. 40m recurve. 30m recurve.
50m barbue. 30m barbue 40m langbue. 30m langbue.
50m compound senior. 50m compound ungdom. 30m compound

Præmier:

Det er valgfrit hvor mange skydninger man vil deltage i, men for at deltage i
præmieskydningen skal man deltage i mindst 3 skydninger á 72 pile.. Skyder
man med i flere, er det summen af de 3 bedste skydninger der tæller til
præmierne.

Pris:

Formiddag eller eftermiddag 125kr. Både formiddag og eftermiddag 200kr

Betaling:

Overføres til: reg. nummer: 6857 kontonummer: 000-101-5665

Tilmelding:

Sendes til tilmelding@arcus.dk

Corona:

Alle gældende corona retningslinjer skal overholdes.
Med venlig hilsen ARCUS

