
1 
 

Danish Open Informationsfolder 
 

Lørdag:    40 mål som en 2-pils skydning  

        Søndag:    40 mål som en 1-pils skydning 
 

Resultatet for lørdag og søndag lægges sammen og den højeste score 

samlet vinder. Der er INGEN finale skydning. 
 
Der skydes efter de gældende internationale WA 3D-regler, dog skydes Buejæger og Traditionel 
Buejæger efter reglerne under Bueskydning Danmark. 
 
Vi håber på, at deltagerne ved Danish Open må få et par gode dage her i Grættrup. Vi vil bestræbe 
os på at få tingene til at fungere optimalt. 
 
Denne folder indeholder de mest nødvendige informationer vedr. Danish Open. Tag folderen med på 
runden. 
 
Vi gør opmærksom på, at campisterne, iflg. de lokale brandmyndigheder, ikke må have åben 
ild (bål), men kun grill. 
 
Vi retter en stor tak til lodsejeren samt vores sponsorer: 
 
Konditorbageren, Søndergade 5, 7361 Ejstrupholm 
Sportshuset, Torvet 8, 8700 Horsens 
Godik festival toiletter 
FKSSlamson Bredhøjvej 19 , 8600 Silkeborg  
 

Generelle informationer: 
 
Vigtige tidspunkter lørdag:  Teknisk kontrol  kl. 8.00 - 8.15 

Opstilling     kl. 8.30 

Velkomst     kl. 8.45 

Skydningen begynder kl. 9.15 (ca) 

 

Vigtige tidspunkter søndag: Opstilling   kl. 8.30 

Skydningen begynder kl. 9.00 (ca) 

 
Rygning: Rygning er tilladt på banen, men pas på, der kan være meget tørt. 
 
Transport: Ved transport til og fra skydeterrænet skal der køres langsomt på grusvejen max 20 km/t  
 
Skydesedler: Skydesedlen med påtrykt navn skal underskrives og afleveres patruljevis straks 
efter skydningen er afsluttet – aflevering sker i skyttehuset. 
 
Affald: Skal lægges i affaldsbeholderne. 
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Regler for skydningen: 
Lørdag er skydningen en 2 pils skydning for alle og begge pile tæller. 
Søndag er skydningen en 1 pils skydning for alle. 
 
Man SKAL skyde 2 skytter ad gangen, der er altid plads til det. 
Skuddene SKAL være afgivet senest 120 sekunder efter standpladsen er betrådt. Skytterne må stå 1 
m bag og 1 m på hver side af afstandspælen, men ikke foran. 
Buen må IKKE trækkes op i en vinkel der ligger over dyrets øverste punkt.   
 
Buejægere må stille på sigtemidlet. 
Kikkert må benyttes, men IKKE afstandsmåler, brugen af en sådan vil medføre diskvalifikation. 
 
Der kan forekomme Teknisk Kontrol på banen. 
 
Hvis der ledes efter pile bag ved 3D-dyret, skal der stå en person foran dyret, så ankomne 
patruljer tydeligt kan se, at der ledes efter pile. 
 
Der gøres opmærksom på, at langsomt-skydende patruljer gerne må overhales. 
 
Ved alle ventepladser vil der være ophængt et billede af det dyr, der skydes på.  
 
Visse steder på banen vil der være områder afspærret med markeringsbånd. Inden for disse områder 
findes materiel til lerdueskydning, derfor er der adgang forbudt. Det er ikke tilladt at opsamle de sorte 
eller orange “lerduer”! 
 
I skyttehuset ved startstedet kan der købes morgenkaffe og rundstykker lørdag og søndag fra klokken 

7.00. Til frokost kan der købes sandwich og frankfurtere. Der kan også købes vand, kaffe, frugt, kage 

og slik. Det er ikke muligt at betale med kort, mobil-pay eller swipp – så husk kontanter. 

Hunde må ikke tages med på banerne. 

 
Vi gør opmærksom på, at deltagelse i stævnet sker på eget ansvar. 
Så følg gå-pilene og øvrige markeringener rundt på banen, gå aldrig ”bagud” og 
gå aldrig væk fra ruten for at skyde genvej.  

 
God Skydning 


