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TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark indbyder til 
 

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for senior 
 

Lørdag - søndag den 25.-26. marts 2023 
 
Sted:  Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup 
   
Klasser Senior Herre og Damer.  

Recurve, Compound, Langbue og Barbue   
 
Lørdag: Velkomst kl. 10.00 – herefter TK og opvarmning 45 min.   
 Kl. 11.00 starter kvalifikationsskydning. Finaleskydninger påbegyndes.  
   
Søndag: Opvarmning kl. 8.00 - 8:45, herefter fortsættes finaler. 
 Fra kl. 8.45 vil der være træningsbane til rådighed i tilstødende hal. 

Der skydes med 2 skytter på samme måtte i alle finaler til og med semifinale.  
For Recurve og Compound skydes alle finaler på lodrette triple-ansigter og der skydes 
alternerende guldfinaler. Der spilles musik under hele stævnet. 
 

Holdfinaler Der afvikles holdfinaler i følgende klasser: Recurve, Compound, Barbue og Langbue. 
 
Tidsplan Efter tilmeldingsfristens udløb, vil TIK udarbejde en mere detaljeret tidsplan, hvoraf det 

vil fremgå, hvornår der skydes holdfinaler og individuelle finaler. Tidsplanen vil blive 
offentliggjort på https://www.ianseo.net/Details.php?toid=12918  

Præmie- 
overrækkelse: Når finalerne er slut. 
  
Startgebyr: Senior  kr. 300,00 Hold er inkluderet i prisen. 
 

Betaling foretages ved tilmelding enten via MobilePay nr. 14035 eller til følgende  
konto 4448 4448260127. 
  

Tilmelding:   Tilmelding foretages online via TIKBue’s hjemmeside  
https://tikbue.dk/new-events/dm-senior-2023/  

 
SENEST søndag d. 26. februar 2023 

 
Ved for sen tilmelding og betaling (efter den 26. februar) opkræves dobbelt startgebyr og 
for sen tilmelding er betinget af, om der er ledige pladser.  

 
Overnatning inkl. morgenmad i TIK’s klubhus:  

Der er mulighed for at overnatte i TIK’s klubhus, som ligger lige ved siden af TIC 
hallerne. Der er mulighed for bad i TIC. Prisen for overnatning inkl. morgenmad i 
klubhuset er kr. 50 pr. person pr. nat. Madras kan lånes for kr. 30 pr. person pr. nat. Man 
skal selv medbringe sovepose/sengetøj. Der vil være morgenmad (havregryn, brød og 
pålæg samt kaffe, the, juice og kakaomælk) lørdag kl. 8.00 – 9.00 og søndag kl. 7.30 – 
8.30 i klubhuset. Tilmelding foretages online via TIKBue’s hjemmeside  

  https://tikbue.dk/new-events/dm-senior-2023/   
 
 



           

 Få yderligere information og resultater på: www.ianseo.net  
 

 
 
 
 

 
Andre overnatningsmuligheder:  

Hoteller, 
vandrehjem m.m. 

 Adresse 
Link 

Thon Partner Hotel 
Høje Taastrup 

Carl Gustavsgade 1, 
2630 Taastrup 

https://www.thonhotels.no/hoteller/danmark/taastrup/  

Taastrup Park 
Hotel 

Brorsonsvej 3, 2630 
Taastrup 

https://www.tphotel.dk/  

Zleep Hotel Ishøj Ishøj Bycenter, Ishøj 
Nørregade 1, 2635 Ishøj 

https://www.zleep.com/da/hotel/ishoj/?utm_source=go
ogle&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp-
listing&utm_content=ishoej  

Hotel Svalen 
Roskildevej 333, 2640 
Hedehusene 

https://hotelsvalen.dk/  

Wittrup Motel 
Roskildevej 251, 2620 
Albertslund 

https://www.wittrupmotel.dk/  

Danhostel Ishøj 
Strand 
Vandrerhjem 

Ishøj Strandvej 13, 
2635 Ishøj 

https://ishojstrand.dk/  

Danhostel Roskilde 
Vandrehjem 

Vindeboder 7, 4000 
Roskilde 

https://roskildedanhostel.dk/  

Hundige Camping 
Hundige Strandvej 72, 
2670 Greve 

https://hundigestrandcamping.dk/  

 
Cafe Stopuret: 

Café Stopuret i Taastrup Idræts Center har fået ny forpagter, så der forventes at være lidt 
større udvalg af mad og drikke. 
For at være sikker på en god frokost, opfordrer vi dog stadig til, at der bestilles frokost 
online i forbindelse med tilmeldingen (pris = 45 kr./sandwich og 40 kr./pastasalat).  

 
Egen forplejning: 

 Der er masser af indkøbsmuligheder i Taastrup: Kvickly, Aldi, Netto, Fakta, Meny og lidt 
længere væk ligger City 2 med Lidl og Føtex.  

 
Vi glæder os til at se jer i Taastrup 

 
Vel mødt 

 

  TIK bueskydning      E-mail staevne@tikbue.dk  
 
 
 

Bemærk: 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). 


