WINTERANIMAL TEAM BLACK HAWK 2022

Het weekend voor de Kerst
ga je toch zeker weer handboogschieten!
Houten pijlen (Barebow en/of Bowhunter)
Aluminium of Carbon pijlen (Barebow en/Bowhunter, Longbow)
Longbow Traditional: aleen met houten pijlen met natuurveren
!!!!! Vizieren en compoundbogen zijn niet toegestaan !!!!

Zaterdag 17 en zondag 18
December 2022
Schietterrein de Roovere van de Lieropse Gilden
aan de Herselseweg 1 , 5715 BK Lierop
Aanvang shoot beide dagen 9.00 uur, aanmelden vanaf 8.00 uur.
Wil je maar 1 dag schieten? Dat kan natuurlijk ook !

Beide dagen prijsuitreiking! Aspiranten altijd prijs!
Inschrijven: Uitsluitend per e-mail vanaf zaterdag 29 oktober 2022:

teamblackhawk@hotmail.nl
o.v.v. schietdatum (zaterdag en/of zondag)
Naam schutter, Vereniging, Klasse +
vermelding houten of carbon/aluminium pijlen.
Categorie (Dames, Heren, Jeugd tot 18, Aspiranten tot 12 )
Aanmelden voor 4 december 2022

Na aanmelding per mail ontvangt u een betalingscode, graag betalen met
vermelding betalingscode. Na betaling ben je ingeschreven.
(Per team aanmelden is ook per team betalen, max 5 personen per baan)

Dames en Heren 1 dag € 14,- / 2 dagen € 23.00
Aspiranten en Jeugd tot en met 17 jaar 1 dag € 7,- / 2 dagen € 12.00
Let op, dit jaar geen hunter, maar 3-pijlen toernooi.

Addendum winteranimal 2022:
- Van 14 t/m 28 oktober is de inschrijving uitsluitend geopend voor mensen die in de winteranimal
van 2021 niet zijn mogen komen, omdat de animal vanwege Corona-regels is afgelast door ons
(Team Blackhawk).
- Aanmeldingen van eenieder die niet op die lijst staat, worden niet in behandeling genomen voor die
tijd. Ook nadat de inschrijfdatum voor de rest open gaat (29 oktober), worden mails die eerder
verzonden zijn niet behandeld voor de schutters die niet door ons zijn benaderd.
- De inschrijving gaat open naar alle overige schutters vanaf 29 oktober 2022 (00:00).
- Schutters die wel zijn benaderd vanwege het wegvallen van de shoot van 2021, maar niet voor 29
oktober reageren, worden in volgorde met alle andere schutters in behandeling genomen.
- Bij vragen staat het vrij om te mailen naar teamblackhawk@hotmail.nl

