3D banen Frederikskilde og Bueskydning Danmark inviterer til 3D stævne lørdag d. 23. april 2022
Adressen:
Skælskørvej 26, 4180 Sorø.
Der skydes i klasserne:
Kategori: Dame/herre i Senior, Master, Junior, Kadet, Aspirant, Mini og Micro
Klasse: Buejæger, Langbue, Instinktiv, traditionel buejæger
Stævnet er et 30 måls stævne og er et udtagelsesstævne.
Der skydes efter gældende WA-regler. Der skydes fra rød, blå, hvid og orange pind.
Der skydes to pile på hvert mål, begge pile tæller.
To deltagere skyder samtidig hvis muligt. Ved 2 og 4 dyr skydes to pile i samme dyr.
Point: (x=11) /10/8/5
Stævnegebyr:
Junior, senior, master, buejæger, traditionel buejæger, Langbue 200 kr.
Micro, mini, aspirant, kadet 150 kr.
(Ved for sen tilmelding pålægges et gebyr på 100 kr.)
Tilmelding skal ske til tovholder på: 3dbanen@gmail.com (husk navn, klasse, klub,)
Betaling i forbindelse med tilmelding skal ske på mobilepay Box til: 9143UG / konto nr. 55100726835640
(HUSK at påføre navn)
Tilmelding: Senest den 02. april. 2022 (Tilmelding er først gældende ved betaling)

Deltagerlisten/patruljer vil være tilgængelig på vores Facebookgruppe dagene op til stævnet.
Kun skytter der er medlem af en klub under Bueskydning Danmark kan deltage i stævnet.
Under dette stævne kan der blive fotograferet, optaget video og lyd. Ved at deltage i dette
stævne, giver du dit samtykke til, at arrangøren kan optage, videregive og modtage billeder og
video af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor. Optagelser vil ikke indeholde
personfølsomme oplysninger.

Praktisk information:
Der vil være mulighed for at købe både mad og drikke efter/under skydning.

Program:
Fra kl. 08:00 indskrivning
08.00 – 09.15: Opvarmning
09.15: Teknisk kontrol
09.30: Velkomst, fordeling af patruljer og går på banen
10.00: Skydning påbegyndes
Frokost: Spises løbende under skydning
15.00: Forventet endt skydning
16.00: Præmieoverrækkelse og tak for i dag
Hjælp til aldersklasser:
Unge (til og med 13 år): Hvid pind (3-20m)
Junior (14 til og med 18 år): Blå pind (5-30m)
Seniorer (19 og ældre) bar- langbuer – traditionel buejæger: Blå pind (5-30m)
Seniorer (19 og ældre) compound og recurve: Rød pind (10-45m)
Buejæger (alle): Orange pind (5-30m)
Master (50+)
(Sammenlægning af klasser kan forekomme)

Lidt info om vores bane:
Frederikskilde befinder sig i en gammel grusgrav bestående af kuperet terræn på ca. 9 hektar.
(der udvindes stadig råstoffer i dele af grusgraven)
Det anbefales at bære fornuftigt fodtøj der tåler vand.

Venlig hilsen
Projektgruppen
Træk og slip, og vel mødt!

