ULLR -CUP
FINALE-dag !!!
2019 - 2020
Ullensaker Bueskytterklubb (UBK) inviterer til avsluttende
ULLR-kveldscup på Mogreina skole lørdag 7.mars 2020.
PLAN:
Det skytes først 30 piler på 18 meter, alle approberte klasser. Innledende
skyting er åpen* for alle, inkl nye Cup-deltagere. Det skytes i 2 puljer ( se
klasseinndeling).
Deretter vil det foregå finaler**.
FINALESKYTING**:
Finaleskyting for de som har deltatt 3x el flere cup-kvelder. Sammenlagt
resultat for de 3 beste cup-kvelder, inkl siste innledende skyting finaledagen,
danner grunnlaget for finaleoppsett.
Puljer
1.Pulje-skyting : (klasser R3, R4, IN2, C2 og C3. Kan, unntaksvis, bli endret mht
påmelding)
Kl 10.00
TK/prøvepiler
Kl 10.30
Start 30 piler
Finaleskyting etter innledende skyting.
Premiering. Det vil også bli utdelt premier for skyttere med kun 1 deltager, der
hvor skytter har deltatt totalt min 3 x cup-kvelder.
2.Pulje-skyting : (klasser R1, R2, BB1, IN1 og LB1. Kan, unntaksvis, bli endret
mht påmelding)
Kl 14.00
TK/prøvepiler
Kl 14.30
Start 30 piler
Finaleskyting etter innledende skyting
Premiering.

Startavgift: Senior kr 220/ Junior kr 170.
Betales klubbvis til konto 0530 53 83 963 senest to dager før stevnet.

😊

Servering :
Det vil bli en enkel kiosk med mulighet til kjøp av mat og drikke 

Påmelding:
Alle påmeldte skytterlister fra klubbene vil bli behandlet som prioritert
rekkefølge. Skyttere som har deltatt 3 el flere cup-kvelder vil bli prioritert.
Andre skyttere vil kunne bli evt satt inn dersom ledig blink/matte iht.
Påmelding skjer til: ullensaker@bueklubb.no senest mandag(4 dager) før hvert
stevne. Klubbene til påmeldte som ikke møter uten gyldig fraværsgrunn vil få
krav på startavgiften.
VELKOMMEN til en hyggelig cup-avslutning!
mvh
Ullensaker Bueskytterklubb(UBK)
Klubben i mitt hjerte. Klubben for ALLE på Øvre Romerike !
* Ullensaker bueskytterklubb er eneste idrettslag i Ullensaker som er gitt lov til å bruke guden Ullr som logo. Tillatelsen til
UBK er gitt av kunstneren selv, Arne Vinje Gunnerud. Ullr var en gud for jakt og idrett. Stedet der Ullensaker kirke
ligger i dag het tidligere Ullinshov – hovet til Ullrs ære. Ullensakers kommunevåpen er et ikke-heraldisk merke fra
nyere tid som forestiller guden Ullr.

