23 & 24 NOVEMBER 2019
Nimrod’s

www.nimrodarcen.nl
Plaats: HBV Nimrod, Brandemolen 15, 5944 ND Arcen.

Plaats: HBV Nimrod Arcen
Brandemolen 15,
5944 ND Arcen.

Start: Zaterdag 11.00 uur; Zondag 10.00 uur!

Best of the Best
Het verloop van het toernooi:
Iedereen start, aan de hand van de opgegeven klasse met een bepaalde handicap, en moet proberen door goed en
trefzeker te schieten allemaal het zelfde puntentotaal te bereiken.
Ook zijn er diverse opdrachten die je moet vervullen.
Er zijn extra punten te verdienen met orginaliteit, collegialiteit en team-spirit.
Dit alles bij elkaar geeft dan je eindtotaal.

Klassen:
1. Lb longbow (alleen houten pijlen en natuurveren)
2. Hb historical bow: traditionele boog of replica (zonder laminaat, houten pijlen)
3. Bhr bowhunter recurve (zonder hulpmiddelen geen string- en facewalking)
4. Rbb recurve barebow (zonder hulpmiddelen met string- en facewalking)
5. Rfs recurve freestyle (recurveboog met optische hulpmiddelen uitgezonderd scope, peepsight en waterpas, geen release)
6. Cb compound blank (compound zonder vizier, release, peepsight)
7. Cbh compound bowhunter (compound zonder release, alleen pinvizier met max. 5 pinnen)
8. Cu compound unlimited (compound die niet tot cb- of cbh-klasse hoort)

Inschrijfgeld deelnemende Dames en Heren: € 20,Jeugd t/m 16: € 10,- Aspiranten t/m 12 : Gratis

Let op!
Wil je eten op vrijdag avond en/of op zaterdag avond?
Geef dit bij je inschrijving aan! Mee-eten? €7,50 per dag.

Inschrijfgeld overmaken naar
SNS Regio Bank,
IBAN: NL11RBRB0919015859 BIC: RBRBNL21
O.v.v.Naam en november 2019

Aanmelding : E-mail aan inschrijving@nimrodarcen.nl
Geef aan of je vrijdag-avond en/of zaterdag avond wilt mee-eten!
Uiterste aanmeldingsdatum 9 november 2019 Let op Vol = Vol
Deelname op eigen risico.
Lidmaatschap van een nationale bond verplicht.
Of een aparte verzekering voor kunnen leggen.
Honden aan de lijn op de Zwarte Berg.
Tot ziens op ons toernooi en bedenk:
Waar gehakt wordt, vallen spaanders!

www.nimrodarcen.nl

