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Medlem av Norges Idrettsforbund, Norges Bueskytterforbund og W. A. 

 
Akkerhaugen 2018 

 
Mandag 28 mai fikk Sandefjord Bueskyttere en henvendelse fra Akkerhaugen 
Bueskyttere med spørsmål om det var mulig for oss å arrangere stevnene i 
Sandefjord.  
Midt-Telemark Brannvesen tok kontakt med Akkerhaugen rundt sikkerheten 
og brannfaren på Rolighetsmoen. Det var ikke tilrådelig å arrangere stevnet der 
så stor som brannfaren var nå.  
 
Se orientering fra Akkerhaugen Bueskytterklubb på NBF sine sider og som er 
vedlagt. 
 
Sandefjord Bueskyttere er en støttespiller for Akkerhaugen i dette 
arrangementet og det var naturlig for Akkerhaugen å stille oss dette 
spørsmålet. Alternativet var å avlyse stevnet. 
 
Vi i Sandefjord vurderte det slik at det ville være synd for de som hadde bestilt 
flybilletter, planlagt en klubbtur og sett for seg en flott bueskytterhelg om 
stevnet ble avlyst.  
Når det var bane tilgjengelig så bestemte klubben seg for å påta seg dette 
arrangementet selv om det var utrolig kort tid. 
 
Når det blir slike uforutsette endringer har vi full forståelse for om det er noen 
som ikke ønsker å komme. Hvis de allerede har meldt seg på og betalt vil de få 
tilbake start kontingenten fra Akkerhaugen Bueskyttere. 
 
Vi forlenger også påmeldingsfristen til søndag 3 juni slik at klubbene kan få tid 
til å ordne det praktiske og vurdere påmeldinga. 
 
TK vil bli flyttet til 09:00  
 
Stevnet blir på NM Banen i Sandefjord, bak Jotunhallen 
 

http://www.mamut.net/sfjbueskyttere/
mailto:styret@sandefjordbueskyttere.com
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Sandefjord Bueskyttere håper alle kan bidra på lik linje under stevnet slik som 
de pleier på Rolighetsmoen på Akkerhaugen. 
 
Sandefjord sine hoteller har foreløpig kapasitet men fylles for opp. 
 
Parkering ved Jotunhallen med innkjøring fra Sportsveien eller på 
parkeringsplassen ved svømmehallen i Stadionveien. 
 
De som har bobil/campingvogn kan parkere ved klubbhuset til Sandefjord 
Bueskyttere. 
 
Hoteller: 
 
Scandic Park Sandefjord 
Priser fra 1002,- oppgi kode: Norges Bueskytterforbund som referanse 
 
Clarion Collection® Hotel Atlantic 
 
Hotell Kong Carl 
 
Sandefjord Motor Hotel 
 
 
Sandefjord Bueskyttere ønsker alle vel møtt og håper på en solrik helg med 
mye god skyting. 
 
Mvh 
Sandefjord Bueskyttere 
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