
 

Stævnet afholdes på Frederikskilde. Terrænet er et 
kuperet terræn og en gammel grusgrav, hvilket 

giver gode op/nedskyd. 

Stævnet er et 30 måls stævne. Der skydes efter gældende WA-regler/bueskydning 
Danmarks regler. Der skydes fra rød, blå, hvid og orange pind. Der skydes to pile på hvert mål, 

begge pile tæller. 

Adressen: Skælskørvej 26, 4180 Sorø. 

Stævnegebyr: Junior, senior, master, buejæger, traditionel buejæger, Langbue 200 kr. 

Micro, mini, aspirant, kadet 150 kr. 

(Der vil være medaljer til 1,2,3) 

Tilmelding skal ske til tovholder på: 3dbanen@gmail.com 

Tilmelding: Senest den 30. juli 2023 (Tilmelding er først gældende ved betaling) husk at skrive om 
det er begge stævner man tilmelder sig til. 

(Ved tilmelding efter d. 30.juli 2023 opkræves der 
100 kr. oveni stævnegebyret) 

(Det er vigtigt at I husker navn, klasse og klub) 

Betaling på mobilepay Box til: 6937WJ / konto nr. 
5510-0726835640 (HUSK at påføre navn) I må 
godt skrive i mailen om i betaler på konto eller 
mobilepay.  

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 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, hvadenten 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). 

 

Meld dig til et 
uofficelt DM i 
felt d. 20. aug. 
2023. Pris 350 
kr. pr voksen 
og 250 kr. pr 
barn for begge 
stæver.  

Forplejning: 

Der vil være mulighed for at 
købe morgenmad, kaffe, 

sodavand, vand, pølser med 
brød m.m. til stævnet. I boden 

kan der betales, med 
mobilepay eller kontanter 

efter/under skydning 

mailto:3dbanen@gmail.com


 

Program: 

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 

 

 

Lidt info: 

Det anbefales at bære fornuftigt fodtøj der tåler vand. 

 

Venlig hilsen 

Projektgruppen 

Træk og slip, og vel mødt! 

 

 


