Vereniging van handboogschutters
“Eilandschutters”
Nieuwsbrief - Nieuwsbrief - Nieuwsbrief

N o o rd ko p/ W S OV — Win te rc o mp et i t ie .
Deze week is de uitnodiging binnengekomen om deel te nemen aan de jaarlijkse wintercompetitie van Noordkop/WSOV in Den helder. Lees onderstaande details en geef u op. Transport van en naar Den Helder in overleg. Let op de systeem is drastisch gewijzigd ten opzichte
van de voorgaande jaren.
Plaats:

In de “Dukdalf” op de Oude Rijkswerf (tussen traditiekamer en Marinemu
seum) Ingang bij het marinemuseum te Den Helder.

Wedstrijd:

Vijf series: 36 pijlen (3 pijlsysteem); 18 meter; 40 cm blazoen (compound
40 cm Las Vegas blazoen); 2 maal 3 proefpijlen bij aanvang van elke serie.

Data:

Elke serie wordt in het weekeinde verschoten.
De eerste vangt aan in het weekeinde van :
17/18 Januari
31/01 Januari/Februari
14/15 Februari
28/01 Februari\Maart
14/15 Maart

Daarna op:

Aanvangstijden: Zaterdag
Zondag
Deelname:
Bijzonderheden:

Inschrijven:

14.00 uur,
10.00 uur & 14.00 uur

Dames, Heren, Veteranen, Junioren, Recurve, Compound (max. 60 Lbs) en
Bare-Bow (kale boog, geen compound)
1. Voor de echtparenprijs komen ook ongehuwd samenwonende schutters
in aanmerking (wel even opgeven!).
2. Voor de teamprijs worden per serie de zes hoogste resultaten opgeteld.
Waarna de vijf-serie totalen worden opgeteld.
3. Er is geen klasse indeling voor de teamprijs en de echtparenprijs.
4. Voor het persoonlijk klassement worden de schutters na drie series in
klassen ingedeeld.
5. In verband met onze nieuwe sportvloer wordt een ieder vriendelijk verzocht te schieten met schoeisel dat is voorzien van platte zolen.
Liefst voor 5 januari 2008 bij de wedstrijdsecretaris op eilandschutters@gmail.com adres of tijdens onze trainingsavonden bij Bouwe Kuipers
of Aad van Gils. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- voor volwassenen en €
7,50 voor jeugdleden

Stuur uw copy naar:
ei l a n ds ch ut t er s@ gm ai l . com
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The wall of fame

