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Tønsberg og omegn bueskyttere
inviterer til
NM i bueskyting innendørs
den 27. – 28. November 2021
Oslofjord Convention Center, Oslofjordveien 9, 3159 Melsomvik
For mer informasjon www.nmbue.no

Info om stevet
NM innendørs 2021 vil bli avholdt i helgen 27-28 november 2021 på Oslofjord
Convention Center.
NM vil bli gjennomført i 2 puljer, hvor pulje 2 vil skyte som AB skyting. Under
pulje 2 skyter instinkt og langbue, resten skyter under pulje 1.
Foreløpig program (Vi tar forbehold om mulige endringer)
Lørdag 27. november 2021
Kl. 0800: TK pulje 1
Kl. 0830: Oppvarming pulje 1
Kl. 0900: Start pulje 1
Kl. 1300: Åpningsseremoni
Kl. 1330: TK pulje 2
Kl. 1400: Start pulje 2
Kl. 1730: Lagfinaler
Kl. 1930: Premieutdeling lagfinaler
Søndag 28. november 2021
Kl. 0800: 1/16 finaler
Kl. 1330: Premieutdeling

Krav om koronapass eller negativ korona test
Ved skrivende stund, så er det krav om koronapass
eller framvisning av negativ koronatest for å delta på
arrangementet. Hvis dette er gjeldende i November
kommer det til å være teststasjon ved NM hallen.
Mer informasjon kommer nærmere arrangements
dato
Påmelding
Påmelding senest 31. oktober 2021
Disse sendes klubbvis til nm-pameldinginne@bueskyting.no. Påmelding skjer elektronisk
via fastsatt skjema som du finner på NBF sine sider
på nett

Hotel og bevertning
NM 2020 er lagt opp til et komprimert og sosialt arrangement. Det er ønskelig at så mange som mulig benytter
seg av overnatting på området. Vi har fått tildelt overnatting i hotellrom i gangavstand fra skytearenaen.
Bespisning skjer i hallen på et eget område med plass til over 500 personer. Dette arealet ligger med utsikt over
skytearenaen. Skyting er lagt opp til lørdag og søndag, men det er et ønske om at flest mulig kommer på
fredag, for sosial hygge. Det vil bli lagt opp til en rekke "vrimlearealer", samt kiosk og bar.
For å bestille hotell eller mat bruk denne bestillingsportalen:
checkin.no/event/36003/nm-bueskyting-innendoers-overnatting-og-bevertning
Ved booking av overnatting – gå sammen i klubbene, så blir det mer sosialt og billigere !

Startkontingent:
Senior:
Junior:

Påmeldingsfrist:

kr 1000,kr 750,31.10.21

