Bueskydning Danmark og
Nykøbing F. Bueskyttelaug
Dansk Mesterskab 2018
Dato:
Sted:

Lørdag og søndag den 11. og 12. august 2018
Nykøbing F. Bueskyttelaug, Østre Alle 119, 4800 Nykøbing F.

Divisioner:

Mesterskabet afvikles efter Bueskydning Danmarks regler.
Buetyperne: Recurve, compound, barbue og langbue.
Hver klub kan stille med så mange deltagere, mix-hold og hold som de ønsker.
De 64 bedste individuelle, de 16 bedste hold og mix-hold går videre til
eliminationsrunden.

Program for lørdag (foreløbig):
09.00 TK og opvarmning.
09.45 Velkomst.
10.00 Kvalifikationsskydningen 2x 36 pile
Frokostpause (ca. 45 minutter).
Opvarmning, individuelle eliminationsrunder.
Individuel eliminationsrunde 1/32 for alle buetyper.
Individuel eliminationsrunde 1/16 for alle buetyper.
Mix-hold eliminations- og finalerunder fra 1/8 t.o.m. bronzefinale for compound og recurve,
guldfinale for langbue og barbue.
Hold eliminations- og finalerunder fra 1/8 t.o.m. bronzefinale for compound og recurve,
guldfinale for langbue og barbue.
Præmieoverrækkelse for langbue og barbue hold og mix-hold

Program for søndag (foreløbig):
08.00 Opvarmning for alle finale deltagere.
09.00 Start på individuelle finalerunder, fra 1/8 for alle buetyper.
Bronzefinaler for alle buetyper skydes samtidig.
Guldfinaler for langbue dame og barbue dame/herre skydes samtidig.
Guldfinale for herre langbue, derefter præmieoverrækkelse for langbue og barbue
Guldfinale for dame compound.
Guldfinale for herre compound, derefter præmieoverrækkelse for compound
Guldfinale for dame recurve.
Guldfinale for herre recurve derefter præmieoverrækkelse for recurve.
Guldfinale for compound mix-hold.
Guldfinale for recurve mix-hold, derefter præmieoverrækkelse for mix-hold.
Guldfinale for compound hold.
Guldfinale for recurve hold, derefter præmieoverrækkelse for hold.

Startafgift:

Tilmelding:

Individuel: 300,- Kr.
Hold og Mix-hold: Gratis.
Hvis en klub ikke ønsker at skyde holdfinaler, skal dette meddeles i mail ved tilmelding.
Startgebyr og frokost sandwich skal betales ved tilmeldingen
på konto: Reg. nr. 5067 Konto nr.: 0001705262
Danske Bank. HUSK at påføre KLUBNAVN.
Tilmelding skal ske klubvis på tilmeldingsskemaet der sendes til Nykøbing F. Bueskyttelaug
på mail: dm2018@nf-bueskyttelaug.dk

Tilmeldingsfrist: Senest mandag d. 16. juli 2018. Ved senere tilmelding er reglen dobbelt stævneafgift,
altså 600,- kr.
OBS:
Efter 1. august er INGEN tilmelding mulig!
Ianseo.net

Til resultatformidlingen vil Ianseo systemet blive brugt og hertil har vi brug for at i tager
jeres smartphone med, sammen med evt. powerbank. Der vil blive opsat ladestationer
(220W stik) på pladsen.

Forplejning:

Der vil være mulighed for at bestille frokost til begge dage.
Bestilles på vedhæftede skema (frokost og hold tilmelding).
Der kan bestilles sandwich, enten kylling- eller flæskestegsandwich, til 30,- kr.
Der ud over vil der være salg af diverse kioskvarer stævnet igennem.

Overnatning:

Der er forskellige overnatningsmuligheder i Nykøbing F.
Camping, www.fc-camp.dk
Vandrehjem, www.vesterskoven.dk
Hotel, www.hotel-falster.dk www.hotelliselund.dk www.bb-vesterskov.dk
samt flere forskellige Bed and Breakfast.

Kontakt:

Har du spørgsmål vedrørende DM 2018 så mail dm2018@nf-bueskyttelaug.dk
eller ring Dan Hansen tlf. 5048 5323 eller Klaus Lykkebæk tlf. 2518 0306.

Vi glæder os til at se jer i Guldborgsund.

Med venlig hilsen
Nykøbing F. Bueskyttelaug

