Uitnodiging

Groot Venlose 3D
6 en 7 juli 2019
Bowhunting EHS Venlo organiseert in 2019 voor het eerst haar eigen 3D ronde:
de Groot Venlose 3D. In het weekend van 6 en 7 juli 2019 zijn jullie van harte welkom in
het stadsdeel Velden, waar we een uitdagend, compact parcours voor jullie gaan uitzetten.
Locatie: In de bossen rondom het Openlucht
Theater in Velden: Molendijk, 5941 AA Velden.
(Volg de borden naar het schietterein).
Camping- en parkeerplaats: We beschikken over
40 kampeerplaatsen. Bij inschrijving graag aangeven
of u daarvan gebruik wil maken. Mocht het
kampeerterrein vol zijn, dan zijn er voldoende
overnachtingsmogelijkheden in en rondom Velden.
Datum: Zaterdag 6 juli 2019
Ontvangst: 09.15 uur
Aanvang wedstrijd: 10.00 uur
Datum: Zondag 7 juli 2019
Aanvang wedstrijd: 09.00 uur aan de plok
Aanmelding: vrijdagavond 5 juli tussen 18.00 en
20.00 uur en zaterdag 6 juli vanaf 08.00 uur.
Baan indeling: Maximaal 6 schutters per baan.
Inschrijfgeld: € 22,50 voor een weekend.
€ 12,50 voor één dag.
Jeugd € 6,- voor één dag en € 10,- voor een weekend.
Na 7 juni kunnen wij helaas geen inschrijfgeld
terugbetalen.
Boogklassen: Bowhunter Recurve en Longbow.
Ruiterbogen vallen onder de klasse Bowhunter
Recurve.
Pijlen: Let op: alleen houten pijlen zijn toegestaan.

Inschrijving:
Aanmelden kan onder vermelding van naam,
vereniging, leeftijdsklasse (Jeugd, Dame, Heer)
en boogklasse door een e-mail te sturen naar
marc@3dvenlo.nl. Vergeet ook niet te vermelden
of u een heel weekend komt of slechts 1 dag.
Na aanmelding ontvangt u 2 e-mails:
1. Een e-mail met de bevestiging van ontvangst en
de betaalgegevens.
2. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een
e-mail waarin uw deelname bevestigd wordt.
Betaling van het inschrijfgeld dient binnen 2 weken
na ontvangst van de betaalgegevens te zijn voldaan.
De volgorde van betaling bepaalt de volgorde van
inschrijving. We zullen regelmatig een startlijst
publiceren.
De inschrijving wordt beperkt op 150 personen!
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Open vuur of barbecues zijn niet toegestaan
Honden dienen te worden aangelijnd op het
schietterrein
Een ieder die aan de wedstrijd deelneemt dient een
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben
afgesloten.
De organisatie en/of terreineigenaren kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
ontstaan op het schietterrein. Iedere schutter is
verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn schot.

