
 
 

INVITATION 
 

Danmarks Mesterskaber i  
Bueskydning for Master 2022  

 

Søndag den 21. august 2022 
 
 

Under dette stævne vil der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet vil udelukkende blive anvendt til at 
gøre stævnet mere åbent og forståeligt for offentligheden. 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 optage, 

videregive og modtage billeder og video 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 

 
 
 

Kære bueskytter 

Vi kan med stor fornøjelse invitere dig til DM for Masters. I denne invitation finder du alt relevant 
information. 
 
Sted:  
Enstedhallen i Stubbæk, Skolegade 10, Stubbæk, 6200 Aabenraa. 
 
Klasser & Stævnetype:  
Alle Master klasser, afstand jf. reglerne.  
OL runde individuelle finaler, jf. gældende regler. Der vil være holdskydning og mix-hold, de bedste 8 hold 
går videre til finalerne. De 16 bedste damer og 16 bedste herrer går videre til finaleskydning.  
 
Tidsplan & præmieoverrækkelse:   
Velkomst kl.: 09:00 - herefter TK og opvarmning i 40 min.  
Kl.: 10:00 starter kvalifikationsskydningen.  
Præmieoverrækkelse sker efter at alle finaler er afviklet. Obs til stævnet anvendes Ianseo, til point 
registrering.  
 
Stævnegebyr:  
Masters kr. 250,00. Hold og mix-hold er gratis. Tilmelding kun gældende ved indbetaling af startgebyr.  
 

Tilmelding skal ske samlet klubvis til aabenraabueskyttelaug@gmail.com. Sidste frist for tilmelding er 
d. 1 august 2022. Betaling klubvis på konto: 7930 - 1702506 eller mobilepay 39520 - mærk betaling:” 
klub+Master ” 
Ved eftertilmelding efter den 1 august 2022, opkræves dobbelt startgebyr og er betinget af, at der er ledige 
pladser.  
 
Forplejning:  
Der vil være mulighed for at købe mad, snack, kaffe og sodavand til stævnet.  
Grundet Gebyrer hos mobilpay, opfordrer vi alle til at medbringe kontanter. 
 
Overnatningsmuligheder: 
Ønsker man overnatning, er der her 4 overnatningsmuligheder. Der er selvfølgelig flere i området. 
 
Sønder Hostrup kro https://christies.dk/ ca. 5 minutters kørsel fra Hallen. 
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Sølyst Kro https://www.soelystkro.dk/ ca. 8 minutters kørsel fra Hallen. 
 
Aabenraa Citycamping https://aabenraa-citycamping.dk/ ca. 12 minutters kørsel fra Hallen. 
Autocamperplads på havnen i Aabenraa https://camperstop.dk/ ca. 15 minutters kørsel fra Hallen. 
 
 
Med venlig hilsen  
Aabenraa Bueskyttelaug. 
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