
 

TIK’s Bueskytter 
glæder sig til at se alle Danmarks  

bueskytter til: 

Buernes By Stævne 
 

 med finaleskydning 
søndag den 30. oktober 2022 

 
Sted: Tennishallen, Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup 
 
TK: Kl. 9.30 (Husk at vi skifter til vintertid). Derefter opvarming. 
 
Skydeart: Klasseskydningen afvikles med 2 x 30 pile på 18/12/8 m.   

Efter klasseskydning skydes der finaleskydning. For at så mange skytter som muligt 
kan få mulighed for at skyde finaler, vil klasser kunne blive slået sammen. Dette 
slås op på dagen. Der uddeles kun præmier til vindere af finale skydningerne. 

 
Klasser: U12 (Micro), U14 (Mini), U16 (Aspirant), U18 (Kadet), U21 (Junior), Senior og 

Masters. Langbue, Barbue, Recurve og Compound. Herre og Dame 
 
Startafgift: U12, U14 og U16 = 100 kr., U18 og U21 = 150 kr., Senior og Masters = 200 kr.  

Ved for sen tilmelding opkræves dobbelt startafgift. 
 
Bemærk: Der vil blive spillet musik under stævnet.  
 
Café Stopuret: Café Stopuret i Taastrup Idræts Center har desværre et meget begrænset udvalg 

af mad (hapsdogs og toast), så der kan bestilles sandwich i forbindelse med 
tilmeldingen (pris = 70 kr./sandwich).  

 
Tilmelding: Senest søndag d.16. oktober 2022 - dog max 126 skytter, men worstcase kun 

116, med 21 måtter og 3 afstande, så det er først til mølle! Tilmelding foretages 
klubvis ved indsendelse af vedlagte regneark til staevne@tikbue.dk . 

 
Betaling:  Betaling foretages via MobilePay til nr. 14035 – Husk at skrive ”BB22 + klubnavn” 

eller til vores konto i Danske Bank: 4448-4448260127. Tilmelding er ikke gældende 
før betaling er modtaget. 

 
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). 
 
Vel mødt TIK Bueskydning E-mail: staevne@tikbue.dk   


