Kristiansand Bueskyttere
inviterer til stevne

Kristiansand Open
lørdag 11. og søndag 12. november 2017
Gimlehallen, Kristiansand

Sted:
Skyterunde:

Lørdag 11. november 2017 FITA 18 m + finaler
Søndag 12. november 2017 FITA 25 m + finaler

Stjernestevne
Stjernestevne

Premiering:

Pokaler lørdag og søndag. Det skytes også om vandrepokaler i recurve, compound og
Langbue/Instinktiv.

Klasser: Alle approberte klasser.
Starttidspunkt lørdag- Teknisk kontroll: kl 09:00 Prøvepiler: kl. 09:15 Stevnestart: kl. 09:45
Starttidspunkt søndag-Teknisk kontroll: kl 09:00 Prøvepiler: kl. 09:15 Stevnestart: kl. 09:45
Vi kommer til å benytte resultatsystemet til Ianseo.
Vi anmoder stevnedeltakere til og installere Ianseo Scorekeeper Lite på mobilen som er en app for
registrering av poeng integrert med programvaren Ianseo. Mobilen kan benyttes som en håndholdt
terminal og score kommer direkte inn i resultatsystemet, dette gjøres for å få en effektiv
gjennomføring av stevnet.
.

Ianseo ScoreKeeper Lite kan lastes ned fra Google Play (Android) or AppStore (iPhone).
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite
iPhone: https://itunes.apple.com/app/ianseo-scorekeeper-lite/id912947613

Vi anmoder foreldre og erfarne skyttere om å hjelpe de yngre og nybegynnere med utfylling av
scorekort for å få en effektiv gjennomføring av stevnene.
Startkontingent:

Seniorer kr. 300,- for en dag - kr. 600,- for begge dager
Øvrige kr. 200,- for en dag - kr. 400,- for begge dager

Påmelding: eksaterlid@online.no

innen tir 24. oktober 2017.

Vi ønsker alle skyttere velkommen til høstens store arrangement i Kristiansand.
Med vennlig hilsen

Kristiansand Bueskyttere
Vårt samarbeidshotell er Hotel Norge

Kundekode: Kristiansand Bueskyttere må oppgis for å få Idrettspriser.
Hotel Norge
Dronningensgate 5
N-4666 Kristiansand
Telefon 38 17 40 00
Fax 38 17 40 01
firmapost@hotel-norge.no
www.hotel-norge.no

Påmeldingsskjema
lørdag 11. og søndag 12. november 2017

Klubb: ___________
Skytter

Skytternummer

Kryss av for dag Divisjon/ Jr/50+/merk
klasse
Lørdag Søndag

Påmelding sendes eksaterlid@online.no innen tir 24. oktober 2017. Startkontingenten
innbetales klubbvis til vår bankkonto 2901.22.18743 innen 27. oktober 2017.
IBAN: NO26 2901 2218 743 BIC-adresse: EVJENO21XXX

