Harøy Bogeskytarlag inviterer til:

Norwegian open 3D
19 – 20. Juni 2021
Vi inviterer til en helg i idylliske omgivelser på Røsok, Harøy.
Lørdag er det approbert konkurranse i 3D, og søndag konkurrerer vi i vår
vikingtid inspirerte bane hvor vi følger våre egne regler.
PROGRAM:
Lørdag:
Approbert 30 mål 3D-konkurranse med finaleskyting
Klasser:

Langbue, Instinktiv, Compound, Barebow, Recurve, og Buejeger
World Archery 3D regler

Program: Oppvarming kl 08.30
Teknisk Kontroll kl 09.00
Start kl 09.30
Finaler Kl 17:00 til ca. 18:30
Finaleskyting med de 4 beste i hver klasse lørdag kveld.
Vandrepokal i klasser med mer enn 8 deltakere, pokalen tildeles
vinneren permanent etter tre seiere.
Mat, Middag og Premieutdeling:
På grunn av den pågående Korona Pandemien kan vi ikke legge opp til
mat og sosialt samvær på kvelden. Det vil bli salg av kaffe og enkel mat i
løpet av dagen, før finalene, pakket for å ivareta smittevern, men middag
på kvelden må dessverre utgå.
Vi håper likevel at man kan få en trivelig helg, selv om man må ta hensyn
til smittevern og korona restriksjoner

Søndag:
3D konkurranse i Vikingstien. Vikingsti-regler
Klasser:

Langbue, Barebow, Instinktiv, Recurve, Historisk,
Compound/Buejeger (Får tilbud om å skyte i Vikingstien men kan risikere
gjennomskyting, Alternativt en runde i 3D løype fra lørdagskonkurransen)

Program: Oppvarming: kl 09.30
Start:
kl 10.00
Mat:

Salg av kaffe og enkel mat

Harøy Bogeskytarlag inviterer til:

Norwegian open 3D
19 – 20. Juni 2021
Startkontigent:
Begge dager
Lørdag
Søndag
Familie rabatt:

Senior/Junior: 400kr. Kadett (opp til 17 år): 150kr
Senior/Junior: 300kr Kadett (opp til 17 år): 100kr
Senior/Junior: 200kr Kadett (opp til 17 år): 50kr
Familier betaler for 3 personer, de med høyeste kontingent,
resterende familiemedlemmer deltar gratis.

Overnatting:
Camping:

Vi har en flott teltplass like ved 3D løypa og havna.
Bobiler Parkeres nede i havneområdet.

Priser:

Bobil og Vogn: 200kr pr. natt, Telt og Naust: 50kr pr. person (pr. natt)
(reguleres av Røsok Småbåtlag, og kan bli endret før stevnet)

Toalett/dusj: Fine sanitærfasiliteter med toalett og dusj nær campen og løypa
Alle som skal bo i telt eller bobil må ta kontakt med overnattings ansvarlig,
Kjell Håvar Huse på følgende epost: overnatting@no3darchery.no, eller
tlf: 41534907, andre spørsmål angående overnatting rettes også hit.
Andre Alternativ:
Finnøy Havstuer:
tlf. 71275850
Nybøen Feriesenter:
tlf. 48228627
Øya Pub og Pensjonat: tlf. 71276018

Betaling:
Vi tar imot betaling i Sekretariatet lørdag morgen, men ønsker helst at flest mulig
betaler på forhånd. Husk å send mail til: ingunn@no3darchery.no med info om hva
du har betalt. Bank konto: 3910 38 55245, Vipps #515445, Harøy Bogeskytarlag

Påmelding:
Påmelding og informasjon på våre nettsider: www.no3darchery.no
Spørsmål besvares på e-post: norwegianopen3d@gmail.com

Påmelding innen 14.06.2021
Diverse info:
All informasjon om konkurransen inkludert kart og instruksjoner, kan finnes på
følgende adresser, vi anbefaler å følge Facebook sida vår, hvor all informasjon fram
til stevnet vil bli lagt ut.

www.no3darchery.no og www.facebook.com/norwegianopen3D

