IL Yrjar Bueskyttere inviterer til 3 x 720 Runde i
Ørland Sparebank Arena 16-17 Februar 2019

Det vil bli 2 x 720 runde Lørdag, og en 720 runde med avsluttende finaler på Søndag.
Sammenlagt score for de tre stevnene vil være grunnlaget for kvalifiseringen til finalerunden.
Lørdag:

Kl 0845 TK

Søndag:

Kl 0800 TK

Kl 0900-0930 Prøvepiler

Kl 0815 – 0845 Prøvepiler

Kl 0945 Start konkurranse

Kl 0900 Start konkurranse.

Vi åpner for deltagelse i alle klasser, men ved stor interesse vil henholdsvis klassene R1 og C1
bli prioritert grunnet uttak til VM skive 2019.
I klassene R1, C1, LB1, BB1 og IN1 vil det ved 10 eller flere deltagere i hver klasse, være
følgende premiering: 1 plass 2500,- 2 plass 1000,- 3 plass 500,- Ved lavere deltagelse enn 10,
vil det bli premiering med pokal for 1 til 3 plass.
Øvrige klasser vil det være pokal for 1 til 3 plass.
Startavgift Senior 600,-. Junior og yngre 500,Påmelding sendes klubbvis til yrjar@bueklubb.no innen 15 januar. Det blir sendt mail med
bekreftelse på deltagelse og betalingsinformasjon.

Innesko må benyttes i hallen.

Overnatting og transportmuligheter til Brekstad.

Brekstad er et lite tettsted som har fått bystatus, og ligger ytterst i Trondheimsfjorden. Og
for de som har behov for overnatting, kan dette bestilles hos Ørland Kysthotel og Hovde
Gård. Begge hotellene ligger i gangavstand fra Ørland Sparebank Arena (ØSA), og man finner
informasjon på www.kysthotel.no og www.hovdegaard.no.
For de som ønsker å delta, og må ta fly fra Gardermoen, har AirLeap direktefly til Ørland
Lufthavn. Gå inn på www.airleap.no for bestilling av billetter. Avganger fra Gardermoen på
fredag er 08:15, 17:10 og 20.30. Flytiden tar ca 1 time og 5 minutter. Flyplassen ligger ca 4
minutter fra sentrum, og vi stiller med transport til de som kommer med dette flyet til
hotellet. Avganger fra Ørland til Gardermoen på søndag er 15:20 og 18:50, mest sannsynlig
vil avgangen kl 18:50 være mest aktuell. Vi ordner også med transport fra ØSA til flyplassen
til de som skal med dette flyet. (Flyet har dog kun 33 plasser, så her kan det være lurt å
bestille plass tidlig.)
For de som kommer via Trondheim, går det flere hurtigbåter fra Trondheim til Brekstad.
Avganger her er 10:00, 12:15, 14:45, 16:30, 17:05 og 21:00. Ørland Kysthotell ligger rett ved
hurtigbåtkaien og Hovde Gård ligger i gangavstand. Avganger fra Brekstad til Trondheim på
søndag er 18:50. Første båt mandag morgen går kl 06:15. For øvrige avganger sjekk
www.atb.no.
For de som eventuelt kommer med fly til Værnes, og tar flybuss til Tr.heim, så stopper denne
på jernbanestasjonen i Tr.heim. Fra jernbanestasjonen går man over gangbroen til
Pirterminalen.

Skulle det være mer spørsmål, ta kontakt på yrjar@bueklubb.no

