Land Bueskytterklubb inviterer til

RANDSFJORDSJAKTA
10 - 11 AUGUST I ODNES
Vi feirer vår nyanlagte 3D-bane i Odnes med to 24-måls approberte stevner
10 og 11 august 2019. Fin mulighet til å finpusse NM formen.

Alle approberte herre og dameklasser

Påmelding innen 5 august til aslodden@bbnett.no
Husk å melde på i riktig klasse!
Startkontigent senior: 250,- for en dag, 400,- for begge dager
Startkontigent junior: 150 for en dag, 200 for begge dager
Maks 1000,- for familie begge dager

Betales til kontonummer 2140.04.46064 (ta med kvittering)
Startkontigent kan betales kontant ved oppmøte, eller på VIPPS 539750
Ved forhåndsbetaling merk betalingen med navn på skytter(e)!

Program:
Lørdag 10 august:

Søndag 11 august:

24-måls 3D, Alle approberte klasser

24 måls 3D, alle approberte klasser

11.00 Teknisk kontroll

10.00 Teknisk Kontroll

11.30 Utmarsj

10.30 Utmarsj

Hoveddommer: Rune Edvardsen

Premieutdeling når alle er i mål, og resultatene er klare

Overnatting/parkering:
Det blir muligheter for bobilparkering og campingvogner i Odnesbakken like ved løypa. Det er dessverre ikke
muligheter for strøm og sanitær, men parkeringen er gratis. Bestilling av plass til wiktorkolstad@hotmail.com innen 5
august. Parkering for alle deltagere er også her, parkeringsvakt møter dere. Dame og herretoaletter tilgjengelig på
dagtid ved parkeringa.
Bjørnen Odnes: tlf: 97788081 (ligger ca 2 pilskudd fra løypa) 5 leiligheter er reservert til stevne med plass til 5-6 pers i
hver leilighet. Reservert til 5 august. Også muligheter for bobiler her.
Lyngstrand Camping: tlf: 99577875 (ligger noen flere pilskudd unna men ikke mer enn 15 min) Det er reservert 3
hytter til den 5 august. Har også plass til bobiler og telt.

Andre overnattingsmuligheter vil være på Dokka (10 min fra løypa) og Gjøvik (30 min fra løypa)

Mat og drikke:
Det blir pølser, vafler, kaffe, annet drikke og kioskvarer ved parkeringa. YX-Odnes selger også drikke og sjokolade
halvveis i løypa. Kaffen er klar 09.00 lørdag og 08.00 søndag.

På lørdag klokken 20:00 er det lagt til rette for at vi møtes til felles middag i underetasjen på Bjørnen i Odnes. Det vil
bli servert gryterett med salat (glutenfri gryte og brød) kr 190 pr pers. Opplys om eventuelle allergier ved påmelding.
For de som bare vil ha kaffe og kaker er det lagt til rette for det i 1 etasje på Bjørnen. Da middagen er ferdig er det lov
for alle å trekke ned i underetasjen for å sosialisere og nyte noe godt i glasset.

Bindene påmelding til oleandre@bjornen.no eller tlf: 61126000 innen 5 august. (Representanter fra Land
Bueskytterklubb stiller på middagen)

Bjørnen Odnes tilbyr også en bedre middag før hjemreise på søndag for de som ønsker det.

Vegbeskrivelse:
Adresse til løypa/parkering/bobilparkering: Hombsvegen 2, 2879 Odnes. Avkjøringer vil bli skiltet.
GPS: 60°48'22.4"N 10°12'36.3"E

Video fra løypa stevnet går i her! Følg oss på Facebook for flere oppdateringer om stevnet Ved spørsmål
kontakt Wiktor 99710350 eller Asle Morten 99725010

Velkommen til stevne! Hilsen Land Bueskytterklubb

