
Huskeliste:  
 
Bue med udstyr 
Pile, husk nogle ekstra, alle med initialer på skaftet 
Buestativ, Pilekogger, Fingerlap, Fingerslynge, Armbeskytter, 
Pileudtrækker, Brystskjold 
Kuglepen + blyant, må ikke være røde, da det er dommerens farve 
til rettelser 
 
 
Ianseo scorekeeper app: 
Dovnload appen hjemmefra, sørg for den er opdateret. 
Slå mobildata fra og log på ianseo WiFi netværket til stævnet 
Medbring evt. en powerbank 
 
 
Du skal altid have lukkede sko på, når du færdes på  
banen både udendørs og indendørs, også hjælpere / forældre. 
 
 
 
Banefordeling inde: 
 

1A 1B 2A 

1C 2B 2C 
Bane 1                     Bane 2 
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Stævneregler: 
 
Her følger nogle regler, som er gode at kende, når man skal til 
stævne. 
 
Sørg for at ankomme i god tid, gerne tre kvarter til en time før. 
Så har man tid til at finde sin plads, pakke ud, finde sig til rette, og 
evt. få lidt at spise og drikke. 
 
En god madpakke, drikkevarer og frugt er godt at have med. Det er 
ikke alle steder man kan købe noget. 
Især unge skytter er meget sultne på en stævnedag. 
Sørg for at drikke meget i løbet af dagen, det kan sagtens være 
rent vand. 
 
Rør aldrig andres udstyr uden tilladelse, det er meget vigtigt, 
da man kan komme til at ødelægge noget og blive 
erstatningspligtig for flere tusind kroner. 
 
Ved alle stævner er der TK ved start. Det betyder teknisk kontrol af 
udstyr. 
Det bliver bekendtgjort før start, hvem der skal til kontrol, men nyt 
udstyr og nye skytter skal altid til TK. 
 
Udendørs stævner starter som regel med fælles skydning af 
prøvepile i ½ time til tre kvarter. 
Indendørs er der som regel 2 x 3 prøvepile i starten. Derefter starter 
man med selve skydningen. 
 
Der er lys og lydsignaler til at styre skydningen. Lyden er den 
gældende, hvis det kommer til at ske at de ikke følges ad. 
 
Løft aldrig buen, før der er givet signal til skydningens start. 
 
Hvis der bliver skudt en pil før eller efter signalet, eller for mange 
pile, bliver højeste pointtal trukket fra. 

Skydningen starter med to lydsignaler og rødt lys. 
Derefter 10 sekunder til at gå ud på skydelinien. 
Så kommer et lydsignal og grønt lys og skydningen må begynde. 
Når du er færdig med dine pile, går du straks fra skydelinien og 
tilbage. 
Når tiden er omme eller alle er færdige med at skyde, kommer to 
lydsignaler og rødt lys. Og næste hold går frem til skydelinien. 
Når alle har skudt, kommer tre lydsignaler og rødt lys som tegn til 
markering, hvor alle går frem for at skrive op. Du må ikke røre pile 
eller måtte før alle pile er skrevet op 
Der må ikke trækkes pile, før alle pile på MÅTTEN er noteret. 
Det er godt, hvis du har prøvet at udfylde en skydeseddel i klubben 
før du tager til stævne 
 
Hvis man får brug for en dommer, enten ved problemer med udstyr, 
eller til pilebedømmelser kalder man TK. 
 
Skydemappen med resultater må ikke tages med tilbage til 
venteområdet, alle registreringer og sammentællinger på 
skydesedlen skal ske ved skydemåtten 
 
Gå aldrig fra skydelinien uden tilladelse fra en dommer, hvis 
du har problemer med udstyret. 
Med tilladelse får du ekstra tid til at skyde de pile du mangler, 
dog ikke under finaleskydninger! 
Vær ikke bange for at spørge om hjælp. 
Det er dummere ikke at gøre det, hvis du er i tvivl om noget. 
 
Når skydningen er slut, pakker man sammen og venter på 
resultaterne. 
Derefter er der tid til at indgive protest, hvis der er noget i 
resultaterne, der ikke stemmer. 
 
Derefter præmieoverrækkelse. 


