Black Hill 2020

21 en 22 maart 2020

Beste vrienden en vriendinnen van de handboogsport,
Op 21 & 22 Maart 2020 organiseren wij ons “traditioneel voorjaars” toernooi te Arcen.
Graag nodigen wij U uit deel te nemen aan ons toernooi.
Er is een mogelijk tot eten op vrijdag en zaterdagavond, dit alleen op aanmelding.
Er is een mogelijkheid om vanaf vrijdagmiddag te kamperen. Meld je bij Muriëlle voor een standplaats.
Hoe laat:

Op Zaterdag, 21 Maart:
- melden vanaf 9.00 uur
- begin wedstrijd 11.00 uur.
Op Zondag, 22 Maart:
- begin wedstrijd 10.00 uur.

Klassen:

1.
2.
3.
4.
5.

LB Longbow (alleen houten pijlen en natuurveren)
HB Historical Bow (traditionele of replica, zonder laminaat met houten pijlen)
BHR Bowhunter Recurve (zonder hulpmiddelen geen String- en Facewalking)
RBB Recurve Barebow (zonder hulpmiddelen met String- en Facewalking)
RFS Recurve freestyle (Recurve boog met optische hulpmiddelen uitgezonderd
scope, peepsight en waterpas, geen release)
6. CB Compound blank (Compound zonder vizier, release, peepsight)
7. CU Compound unlimited (Compound die niet tot CB hoort)
Bij minder dan 3 deelnemers in een categorie, 1 prijs of onderbrengingen in een andere klasse.
Lidmaatschap in een bond of privé verzekering is verplicht!
Aanmelden: Per Mail: inschrijving@nimrodarcen.nl
Startgeld:

Volwassenen

€ 22,00 ( 1 dag € 12.50 )

Jeugd (t/m 16 jaar)

€ 11,00

Aspiranten (t/m 12 jaar)

Gratis

Mee-eten: per avond:
€ 7,50
Bankrekeningnummer:
Regio Bank Arcen 91.90.15.859
IBAN nr: NL11 RBRB 0919 0158 59 BIC: RBRBNL21
o.v.v. Voorjaar-toernooi 2020
Datum van overmaking geldt als aanmeld datum!
Deelnemer- maximum boven 125 inschrijvingen, wordt het te laat overgemaakte geld teruggestort.
Algemeen rookverbod in het clubgebouw.
Deelname op eigen risico.
Op het parcours zijn honden, mits aangelijnd, toegestaan!
Zonder melding wordt er van uit gegaan dat men toestemming voor foto’s in social media geeft.
Tot ziens in Arcen

Nimrod

