
TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark  
inviterer hermed til 

Forårsklassikeren  

Lørdag den 4. juni 2022 
 
 
Tid og sted: 
Stævnet vil finde sted på TIK Bueskydnings udendørsbane på Mølleholmen 9, 2630 Taastrup. 
Der vil være TK kl. 9.15 efterfulgt af opvarmning til kl. 10.00. 
 
Stævnetype:  
Det vil være en 70m runde for recurve/barbue/langbue og 50m runde for compound med 
finaler. Se afstand per buetype nederst i invitation. 
 
Klasser:  
Alle klasser fra Master til Micro i recurve/compound/barbue/langbue. Klasser kan blive slået 
sammen ved finaleskydning. 
 
Startafgift:  
Senior og master 200 kr., Junior og Kadet 150 kr., Aspirant, Mini og Micro 100 kr.  
Tilmelding og betaling foretages online via TIK Bues hjemmeside:  
https://tikbue.dk/new-events/foraarsklassikeren_2022/  
 
Tilmeldingsfrist: 
Sidste frist for tilmelding søndag den 22. maj 2022.  
Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt startgebyr og tilmelding er betinget af, om der er 
ledige pladser. 
 
Salg i kiosken:                       
TIK Bue tilbyder i år forudbestilling af pastasalat med kylling (40,- kr) via hjemmesiden og 
på selve dagen indtil kl. 9.15 (eller så længe lager haves).  
Derudover sælges der i kiosken: Grill pølser, frugt, kaffe/the, sodavand, vand og 
hjemmebagt kage. Alt sammen til meget rimelige priser. (Medbragt mad er tilladt) 
 
Vi bruger scorekeeper, så husk powerbank. 
 
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 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). 



 
Betegnelse Årgang    Afstand ude for 
(det år hvor man fylder) Recurve Barbue Langbue Compound 
Masters -1972 (50+) 60 50 40 50 
Senior -2001 (21+) 70 50 40 50 
Junior 2002-2004 (18-19-20)  70 50 40 50 
Kadet 2005-2006 (16-17)  60 50 30 50 
Aspirant 2007-2008 (14-15) 40 30 30 30 
Mini 2009-2010 (12-13) 30 30 30 30 
Micro 2011- (-11) 15 15 15 15 
 
 
 
 
 

Vel mødt TIK Bueskydning 
 

E-mail: staevne@tikbue.dk 


