
Det er os en fornøjelse igen i år at byde vore medlemmer velkommen 
til det årlige landsdækkende Buejægertræf. Dette afholdes i år 
afholdes ved Ribe. Træffet starter om eftermiddagen 
fredag den 7. september og løber over hele weekenden. 



Sted:
Skovly Lejr og Kursuscenter, Bakkevej 54, Faurholt, 6760 Ribe

Arrangementsplan:
Fredag den 7. september:
For dem, der har lyst, mødes vi til indkvartering fredag eftermiddag.

Kl. 20.00   serveres aftensmad fra Brorsons Minde med hygge om aftenen.

Lørdag den 8. april:
Kl. 07.00   Morgenbuffet.
Kl. 09.00   Jagtskydning med feltspidser.
Kl. 12.00   Frokost.  
Kl. 13.00   Jagtskydningen fortsætter til DJ præmieoverrækkelse er slut.
Kl. 18.00   Generalforsamling, deltagelse til denne er frivillig.
Kl. 20.00  Aftensmaden vil igen blive serveret af Brorsons Minde. 
               Til kaffen vil der være lagkage og portvin.
               Drikkevare vil denne aften er inkluderet.

Sørdag den 9. september:
Kl. 07.00   Morgenmad og madpakke-smøring.
Kl. 09.00   Jagtskydning afsluttes.
Kl. 14.00  Præmieoverrækkelse og kåring af årets buejæger 
               2018 med uddeling af præmier og flotte gaver.
Kl. 14.30   Farvel og på gensyn.

Drikkevarer udover måltiderne afregnes i Drikkesvinet. 
Nærmere herom kommer på dagen

Praktisk info
Det vil alle aftener være muligt at bruge banja, sauna 
og kolde bade.

Ved mødet kan overnattes i campinghytte, egen campingvogn 
eller telt. Der er plads i hytte til de første 60 personer. 
Først-til-mølle-princippet. Ved tilmelding nedenfor vælger du,
hvad du ønsker.

Ved arrangementet er der totalforplejning, sauna og
banja (russisk sauna). Se hjemmeside: www.skovly.nu

Pris for deltagelse er kr. 750.
Prisen er inkl. sengelinned og håndklæder.

Der må gerne medtages hund, som selvfølgelig skal være 
under opsyn. Skydningen foregår i den tilstødende skov. 
Tag venligst hensyn til naturen og publikum.
Der vil naturligvis være amerikansk lotteri. 

Sponsorpræmier?
Er der nogen, der har lyst til at sponsere præmier, giv da gerne besked 
til jeh@fadb.dk
Alt har interesse: Buejagter, bueudstyr, hundefoder eller hvad man 
kan finde på.

Skydninger
Hvis man ikke ønsker deltagelse ved generalforsamlingen, er det muligt at deltage 
i diverse skydninger til løbende vildt, kørende skytter og lange skud med mere. 
Disse leveres af Saxkøbing buejægere.

Præmier
Lodtrækning om en fuldt opsat bue til en værdi af 10.000 kr. mellem alle deltagende skytter 
begge dage. Sponseret af Pamhule Jagt.

Præmier til de placerede:

1. pladsen (Årets buejæger)      præmieværdi       5000,-  Sponseret af Hauges Bueskydning

2. pladsen                                    præmieværdi       3000,-

3. pladsen                                    præmieværdi       1500,-

Tilmelding og frist
Tilmelding er kun for FADB-medlemmer. 
Arrangementet er 7.-9. september og der kan ikke opdeles i enkelte dage.
Deltagelse i GF alene uden spisning er gratis. Beløb kr. 750 indsættes hos Nordea: 2510  0268 893 709 og 
med mail til kasseren pr. mail til kassereren på: jeh@fadb.dk inden 20.08.2018. 
HUSK: Navn og medlemsnummer. Tilmelding kan ikke ske på hjemmesiden.

Træk og slip

Bestyrelsen

Buejægertræf 2018 
7.-9. SEPTEMBER VED RIBE

Igen - Igen - Igen
Tag jeres trofæer med til opmåling Der vil i år være mulighed for trofæopmålinger ved

 Master Measurer Lars Nielsen fra Grindsted. 

Opmålingerne finder sted lørdag fra kl. 14.30Så kom gerne med jeres flotte 
bukke til opmåling.

XERO

GARMIN

VIND ET XERO SIGTE v/ LODTRÆKNING

Kom og prøv buer opsat med

XERO sigte på GARMIN banen


