har gleden å invitere til

Grensetreffet og Grensejakta 15. og 16. juni 2019
Grensetreffet
Tid
Sted
Klasser
Skyterunde
Start prøveskyting
Startkontingent

15. juni
Skogvoktergården, Saltdal
Alle approberte
720 (6-pilserier)
kl 10.00
kr 250,- for senior, kr 150,- for junior
til konto 4500 82 38735, ev kontant

Grensejakta
Tid
Sted
Klasser
Skyterunde
Start prøveskyting
Startkontingent

16. juni
Skogvoktergården, Saltdal
Alle approberte
3D, 2 x 12 mål
kl 09.30
kr 250,- for senior, kr 150,- for junior
til konto 4500 82 38735, ev kontant

Ved deltakelse begge dager blir startkontingenten kr 400,- for senior og kr 200,- for
junior
Påmelding sendes til nordland@bueklubb.no innen lørdag 1. juni
På grunn av økende deltakelse de seneste årene og banens begrensninger kan det
bli aktuelt å skyte i flere puljer. Dette kan gi endringer på tidspunktet for stevnestarten
lørdag, men i og med at de aller fleste kommer på fredag skulle ikke dette bli noe
stort problem.
Vi ber klubbene sende påmelding samlet og rangert, i tilfelle det skulle bli aktuelt med
deltakerbegrensning.

Praktisk informasjon
Nordland Bueskytterkrets har den store gleden nok en gang å invitere
bueskyttervenner fra fjern og nær til konkurranser, fagprat og sosial forbrødring på
ærverdige Skogvoktergården på Storjord i Saltdal. Og i år er det 14 år siden vi startet
med barmarksamlingene på Storjord!
I år finner samlingen sted lørdag 15. og søndag 16. juni, men vi regner jo med at
flertallet velger å ankomme fredag kveld noe som gir mulighet til trivelig sosialt
samvær rundt leirbålet.
Vi kan selvsagt ikke stille noen garanti for vær og temperatur, så den enkelte må
treffe forholdsregler for å kunne operere i litt fuktig og/eller kjølig vær, med nordnorske sommertemperaturer under +10oC. Vi er likevel optimistiske, og har sendt
gode bønner til værgudene, og så er jo Storjord et av de mest nedbørfattige steder i
landsdelen!
Skogvoktergården er som tidligere leid for helgen. Av hensyn til brannforskriftene er
det satt begrensninger på antallet som kan bo inne.
Inne i Skogvoktergården er WC, dusj, tilgang til strøm, kjøkken og stort oppholdsrom
til bruk for samlinger og sosialt samvær tilgjengelig for alle deltakerne. Vi leier også
Klengstua, men denne er forbeholdt adm./ledelse. Kretsen står for det meste av
leiekostnadene, men vi har lagt opp til følgende priser for overnatting:
▪
▪
▪

innendørs i Skogvoktergården 100.- per pers. per døgn
telt 100,- per døgn
bobil/campingvogn 150,- per døgn

Bestilling av overnatting (seng/telt/bobil/campingvogn) sendes til
nordland@bueklubb.no. For innendørs overnatting gjelder «først til mølla» prinsippet.
Vi satser altså på sosialt samvær allerede fra fredags kveld. Lørdag fyrer vi på grillen
og vi prøver å få til litt kveldsunderholdning i form av konkurranser og ulike påfunn. Vi
stiller grillen til disposisjon, men alle må ordne egen mat og drikke for helga og for
grillingen. Med hensyn til oppbevaring av mat er det et stort kjøleskap og fryser til
disposisjon i Skogvoktergården.
I år, som i fjor, forsøker vi å få til en kompakt 3D-løype. Og 720-runden vil
sannsynligvis bli avviklet på jordet rett over hengebrua, der det er plass til flere
skytematter.
Nordland Bueskytterkrets ønsker hjertelig velkommen til årets samling, med
spennende kappestrid og med trivelige dager sammen!
Vel møtt!

