
  

  

Åbne Fynske Mesterskaber     
Ungdom 2020  

   
   
  
 

Det er med stor glæde at Arcus igen i år kan byde velkommen til indendørs  
Åbne Fynske Mesterskaber for Ungdom. 

 
Tid:   

 
Lørdag d. 22. februar 2020  

Sted:  Hallen, Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense SV  

TK og start:  Velkomst og TK kl. 9.15, derefter 2x2 min. opvarmning og start umiddelbart efter.  

Fynsmesterskab:  
  

Der skydes i buetyperne; recurve, compound, langbue og barbue. Herre og damer. 
Aldersgrupperne: 
Junior       (født 2000 - 2002) 
Kadet       (født 2003 – 2004) 
Aspirant   (født 2005 – 2006) 
Mini         (født 2007 – 2008) 
Mikro       (født 2009 eller senere) 
 

Skydning:  2 x 30 pile, der afgør det individuelle Fynsmesterskab  
Holdfinaler for FM hold 
Herefter er der individuelle finaleskydninger for alle skytter (inkl de udenfynske) på 
8, 12 og 18m. Klasser slås sammen i forhold til antal deltagere og oplyses på dagen. 
 

Præmiering:  Bueskydning Danmarks regionsmedaljer i de respektive divisioner og klasser. 
Individuelt FM afgøres på kvalifikationsrunden og FM hold på finaler. 
Præmier til den bedste i hver af finalerne i den åbne skydning. 

   
Pris:  Junior og Kadet: 160kr.   Aspirant og Mini: 140kr.   Mikro: 130kr 

  
Tilmelding:  Til info@dennisbager.dk senest mandag den 20. januuar 2020 for Fynske klubber.  

For alle andre klubber senest mandag den 27. januar 2020. 
Kun klubvis tilmelding på Ianseo arket. Ved anden tilmelding tillægges 100kr/skytte 
Der er ikke mulighed for eftertilmelding til FM. 
Anden eftertilmelding er mulig i begrænset omfang mod dobbelt startafgift.   

Betaling:  Efter tilmeldingen modtages en faktura. 

Forplejning:  
 
 
 

Der vil være vores berømte Arcus-bod med mulighed for at købe både vådt og tørt. 
Medbragt mad og drikke må gerne nydes i hallen.  
 

 
Med venlig hilsen 

ARCUS og Bueskydning Danmark 

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 (f.eks. et produktionsselskab). 
Optagelsen forventes at være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger (som defineret i 
Databeskyttelsesforordningen). 


