Discgolf
De nieuwste rage op dit moment. Dit spel lijkt in veel opzichten op het traditionele golf,
maar in plaats van clubs en ballen, legt u met diverse discs een parcours af.
U krijgt uitleg van onze begeleiders maar gaat vooral meteen lekker aan de slag.
Gebruik verschillende werptechnieken zoals de fore- en backhand en zorg ervoor dat u
uiteindelijk in zo min mogelijk worpen de pole-hole kan bereiken.

Sport totaal is aanwezig met deskundig instructeurs voor uitleg en begeleiding zorgen.
De totale kosten voor de organisatie en uitvoering van deze activiteit komen op:
Starttarief € 125,00 (max. 10 deelnemers)
extra deelnemers € 10,00 p.p. incl. BTW
Inbegrepen in de prijs zijn alle materialen, verzekering, voorbereiding en de uitvoering van
het evenement. Niet inbegrepen zijn de reiskosten, locatie/eventuele stroomkosten
en cateringkosten.
De begeleiding van uw evenement is in handen van de deskundige medewerkers van
Sport Totaal. Zij gebruiken hun ervaring niet alleen om u en uw gasten een
onvergetelijke dag te bezorgen, maar ook om het evenement zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

Schot in de Roos

Schot in de roos


Handboog schieten
Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide uitleg
over het handboogschieten. Er kan geschoten
worden op een schietschijf of op ballonnen. Hierbij
telt de gemiddelde score van alle geschoten pijlen.
Wie gaat er voortaan door het leven als de nieuwe
Robin Hood?



Buks schieten
De deelnemers krijgen eerst een uitgebreide uitleg over het buks schieten. In
deze uitleg wordt ook ingegaan op de veiligheidsaspecten. Er wordt een op
verschillende doelen geschoten. Na een paar keer proberen zal de deelnemers
merken dat het steeds beter gaat!



Pistool schieten
Ook hier ontvangen de deelnemers weer een uitgebreide instructie voor zij de
trekker over halen. En, met de aanwijzingen van de instructeur schiet iedereen
wel een keer raak.

Sport totaal is aanwezig met deskundig instructeurs voor uitleg en begeleiding zorgen.
De totale kosten voor de organisatie en uitvoering van deze activiteit komen op:
Schot in de roos (totaal alle drie de onderdelen)
Starttarief € 225,00 (max. 10 deelnemers)
Extra deelnemers € 25,00 p.p. incl. BTW
Boogschieten
Starttarief € 145,00 (max. 10 deelnemers)
Extra deelnemers € 14,50 p.p. incl. BTW
Luchtbuksschieten
Starttarief € 145,00 (max. 10 deelnemers)
Extra deelnemers € 14,50 p.p. incl. BTW
Inbegrepen in de prijs zijn alle materialen, verzekering, voorbereiding en de uitvoering van
het evenement. Niet inbegrepen zijn de reiskosten, locatie/eventuele stroomkosten
en cateringkosten.
De begeleiding van uw evenement is in handen van de deskundige medewerkers van
Sport Totaal. Zij gebruiken hun ervaring niet alleen om u en uw gasten een
onvergetelijke dag te bezorgen, maar ook om het evenement zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

