Clinic & Cursus
Run-Archery

Vanwege succes herhaald!
Na het succes en enthousiasme van vorig jaar wordt er in 2019 weer een Run-Archery
cursus voor hardlopers georganiseerd vanuit de samenwerking Atletiek Oirschot en
Handboogvereniging Aurora Oirschot. Onder de naam Run-Archery Brabant starten we
in het voorjaar met zowel schiet- als schiet-looptrainingen met als afsluiting deelname
aan de wedstrijd op ons eigen atletiekveld in Oirschot op zaterdag 29 juni 2019.
In 2018 is de eerste cursus in Oirschot verzorgd, 10 deelnemers hebben kennis gemaakt
met de sport. Hieruit is een actieve groep ontstaan van 5 die elke maandagavond en
zaterdagochtend trainen.

Clinic en Cursus
Op zondag 27 januari na de training wordt er om 11.00 uur een demo gegeven en kun
je Run-Archery kennismaken. Jong en oud mag dan zelf met pijl en boog schieten om
te ervaren hoe leuk dit is.
Vanaf woensdag 27 maart starten we iedere woensdagavond met een gecombineerde
training (lopen en schieten). Met de ervaringen die we vorig jaar hebben opgedaan
leggen we in het begin de nadruk op het boogschieten.
De schiettrainingen zijn op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en vinden binnen
plaats in Eindhoven op de Vijfkamplaan (15 min. Atletiek Oirschot). Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen zal de groep worden opgesplitst en zal er worden uitgeweken naar
een tweede avond.
De kosten voor het meedoen aan de cursus bedragen 35 euro voor volwassene en 20
euro voor jongeren tot en met 15 jaar. In het bedrag is het volgende in begrepen:
Cursusmateriaal (handbogen, pijlen en benodigde accessoires)
5 keer schiet training + 5 keer schiet / loop training
Begeleiding schiettraining door ervaren trainers
Inschrijving voor de wedstrijd op 29 juni in Oirschot t.w.v. 20 euro.
Informatie:
Run-Archery Netherlands
Run Archery Demo

Aanmelding:

Tonny van Kuringen
e-mail: ABrunarchery@gmail.com
Wally van Mierlo
e-mail: wally.van.mierlo@gmail.com
Of in het clubhuis op de inschrijflijst

