Invitasjon til NUM 2019
Nordisk Ungdomsmesterskap arrangeres i år i
Aalborg, Danmark helgen 05-07 juli 2019.
Ungdomsutvalget til Norges Bueskytterforbund
ønsker dermed å invitere ungdommer som fyller
13, til og med det året de fyller 20 år.
Torsdag 04. juli vil det gå buss fra Gardermoen
ca 13:00 som tar sikte på å ta fergen 17:30 fra
Larvik over til Hirtshals. Overnatting på skolen
som skal soves på hele helgen. Ungdommene vil
trenge liggeunderlag og evt. Dyne/pute eller
sovepose med seg.
Hjemreisen blir først på mandag formiddag, vi tar fergen over fra Hirtshals 12:45
Ankomst Gardermoen vil være ca. 20:00
Om noen ønsker å bli plukket opp/sluppet av på veien må dette informeres om på mail i god tid før
avreisen.
Vi i Ungdomsutvalget gleder oss masse til å reise på tur med ungdommene igjen, og håper at vi får
mange med oss!
Priser
Skyttere inkl buss: 2900 kr
Lagledere inkl buss: 2000 kr
Det er også mulig å møte opp i Aalborg og ordne reisen selv til NUM, da blir prisene slik:
Skyttere kun NUM: 2700
Lagledere kun NUM: 1800
Ang. Lagledelse: Ungdomsutvalget kommer til å stille med en stab, og kommer ikke til å sette som et
krav at skyttere skal ha med lagleder fra klubb for å være med. Vi ønsker å ha med oss så mange som
mulig, og har forståelse for at det kan bli vanskelig å sende lagledere. Dog oppfordres det til å sende
lagledere, da ikke staben til Ungdomsutvalget kan hjelpe med for mye av det utstyrstekniske.

Streaming og bilder: Nytt i år er at de nordiske landene har vedtatt at Norge kommer med streaming
staben sin i tillegg som ble benyttet under NM i Førde. Så arrangementet vil bli streamet og mulig at
noen gullfinaler blir plukket ut for alternerende finaler.
Påmelding: For påmelding sendes vedlagt påmeldingsskjema klubbvis til
ungdomsutvalgetbue@gmail.com innen 12. mai. Veldig viktig at denne overholdes da det ikke er
mulig å etteranmelde skyttere i år. ALLE felt i påmeldingskjemaet MÅ fylles ut.

