Die Scutterie van St. Sebastiaen
p/a Evenaar 7
2408 CW Alphen aan den Rijn
Tel.nr. 0172-494 493
E-mail: scutterie-archeon@outlook.com
banknr. NL12 INGB 0003 1705 40

Alphen aan den Rijn, 25 oktober 2018
Mijne dames en/of heren,
Op zondag 27 januari 2019 organiseert “die Scutterie van Sint Sebastiaen” alweer voor de
achtste keer een 3D ronde op het terrein van Archeon. De directie van Archeon stelt
daarvoor het park ter beschikking. Archeon is gevestigd aan de Archeonlaan 1 te Alphen
aan den Rijn.
De wedstrijd is bedoeld voor alle handboogschutters die schieten met houten pijlen.
Uitgesloten van deelname zijn compoundbogen en bogen die voorzien zijn van
stabilisatoren en richtinstellingen zoals vizieren.
Aanmelden kan alleen via e-mail*: scutterie-archeon@outlook.com .
*Mail met vermelding van: naam, categorie en boogtype



Categorie :



Boogtype :

Dames
Heren
Junior 13 t/m 17 (geboortedatum vermelden)
Aspirant t/m12
(geboortedatum vermelden)
[A] Houten boog
( houten bogen uit Historische Boog en LongBow)
[B] Alle andere bogen (geheel of gedeeltelijk van niet-houten materialen)

Alleen voor dames en heren hanteren we de 2 boogtypen A en B, (indien geen vermelding: type B)

Meestal zijn 3D-wedstrijden heel snel volgeboekt, vandaar enige regeltjes.
Na aanmelding ontvang je een mail met het aanmeldnummer, nodig voor de betaling.
De kosten van inschrijving bedragen: Volwassenen:
€ 13,50
Jeugd t/m 15 jaar: € 8,50
Na tijdige betaling op rekening NL12 INGB 0003 1705 40 (met vermelding van het
aanmeldnummer) ontvang je het inschrijfnummer. Wij schrijven maximaal 200 schutters
in! Dit gaat op volgorde van betaling. Dus de bank beslist! Daarna kun je op de wachtlijst
gezet worden.
De wedstrijd begint om 10.00 uur, dus zorg dat je er op tijd bent.
De horeca van Archeon is deze dag geopend voor de inwendige mens!
Tijdens de wedstrijd is onze badge te koop voor € 5,-Hoogachtend,

Annette Geerlings
(dekenschatbewaarder van die Scutterie van Sint Sebastiaen)

