
Jagtskydning på Ulvsborg d. 11 oktober 2020 
 

 

Jagtskydning på Ulvsborg vil foregå i efterårsferien den 11. oktober 2020, med langbuer på 3D mål. I 

natur skønt uopdyrket område, med skov og enge   

På adressen. Toftholmvej 66, 4550 Asnæs. Kørsels vejledning findes på www.ulvsborg.dk  
 

Der er mulighed for at komme allerede om lørdagen, til social hygge og samvær. Vi tænder på 

ildstedet i salshuset så man kan grille/ stege/ koge sin mad eller evt. træne på træningsbanen.  
 

Overnatning i eget telt eller campingvogn/ bil er muligt. Der er også mulighed for at overnatte i vores 

salshus, så længe der er plads, men man skal have underlag og andet sovegrej med selv, og der skal 

bestilles plads ved tilmelding. 
 

Programsøndag: 

Indskrivning fra 9.00 – 10.00 

Skydning starter 10.15 

Pause – spisning 1 time kl. ca. 12.00 

Skydning fortsætter kl.ca. 13.00 

Afsluttes med fælles cloudskydning. 

Præmieoverrækkelse ca. kl. 16.30 
 

Klasser: 

Her har vi valgt at lave det lidt anderledes en 

normalt, da vi vil dele skyterne op i 2 klassen, fra 

oldtiden til middelalderens langbuer, og klassen 

nyere buer men ikke Compoundbuen, Man skyder 

alle mod alle i hver klasse, men der vil så være det 

fornødne handicap ved målene. Så klasserne vil 

være. 

 Bue og pile fra oldtiden og middelalderen 

og med træpile 

 Lamineretbuer med eller uden kunststoffer 

og pile af kunststoffer 
 

Der skal minimum være 3 personer i en klasse for at den åbnes. Ellers skyder man med i nærmeste 

klasse 
 

Der må ikke være jagtspidser på pilene, af hensyn til målenes/ skivernes holdbarhed, men runde 

eller firkantet smedet spidser ikke tykkere en pileskaftet er i orden 

 

Beklædning: Er fri, men er du medlem af et jernalder/ viking/ middelaldergruppe/ laug eller lignende 

og har en beklædning, som er tidstypisk, så vil Ulvsborgens Historiske Værksted sætte stor pris på at 

du bærer disse under stævnet. 
 

Deltagergebyr: 75 kr. 

Frokost: forplejning sørger man selv for, der er mulighed for at varme/ lave mad over bål 

Der er mulighed for at købe øl og vand. 
 

Sidste frist for tilmelding 4. oktober 2020 på http://www.ulvsborgensvenner.dk/buelaug.htm       
        
Eventuelle spørgsmål angående skydningen rettes også hertil (hellere en gang for meget end for lidt) 

til Hans Erik Rasmussen: mobil: 22 99 32 09 eller email: daltrolden@gmail.com  

 
Med venlig hilsen  
Ulvsborgens Venners Buelaug 
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