Full fart i ny hall



Sandefjord Bueskytterhall er innviet med brask og bram de siste dagene.
I forrige uke arrangerte byens bueskyttere både klubbmesterskap, avslutningsstevne i
Norgescupen med påfølgende finale, og finale i HvalSerien.
Størst var naturlig nok lørdagens norgescuparrangement som samlet skyttere fra hele
Norge.
Konkurransen startet med 60 piler innledende for samtlige utøvere. Dette var en siste
mulighet til å sikre en plass blant de åtte beste i hver klasse som fikk delta i finalen.
Schelander vant
Sandefjordskytteren som lyktes aller best i årets Norgescup var Morten Schelander.
Han vant klassen for barebow, en klasse der flere fra arrangørklubben hevdet seg helt i
toppen.
Iden innledende skytingen ble Johny Sandbæk nummer to, mens Schelander og Kjell
Bøe fulgte på de neste plassene. Da finalene var ferdige sto Schelander igjen som
vinner av norgescupen med Sandbæk på tredje og Bøe på fjerde.
I klassen for recurve ble Øyvind Nordbøe best fra Sandefjord Bueskyttere med åttendeplass.
Bøe skjøt godt
I compoundklassen vant Morten Bøe den innledende skytingen, med klubbkamerat Ragnar
Jørgensen på tredjeplass og Håkon Torsvik på sjetteplass.
Bøe hadde ikke deltatt i norgescup-stevner tidligere denne sesongen og kom
derfor ikke videre til finalene. Det gjorde Jørgensen som innledende var
nummer åtte. I finalen skjøt han seg til sjetteplass.
- Klubbens skyttere leverte et veldiggodt stevne, oppsummerer Johny Sandbæk.
Han gledet seg over en rekke gode resultater i forrige uke, i alle klubbens tre stevner.
I klubbmesterskapet stilte 18 skyttere opp og Sandefjord Bueskyttere kunne rapportere inn
fem mulige nye norske rekorder. Dette var både lagprestasjoner og sterke individuelle
resultater.

Gode resultater ble det også i finalen av Hvalserien søndag. Der vant Nina Gundersen recurve 50+,
foran Inger Sandbæk. I barebow vantJ ohny Sandbæk, men Schelander hadde flest poeng i serien.
Da de møttes i gullfinalen var Schelander best.
I compound ble Morten Bøe vinner.
Les mer om: sport bueskyting Sandefjord Bueskyttere

NORGESCUPSEIER: Morten Schelander sikret seieren i Norgescupen blant barebow-skytterne.
Han vant også Hvalserien og ble Klubbmester. Ny Norsk rekord skjøt Schelander også underklubbmesterskapet
Begge finalene gikk av stabelen i Sandefjord. FOTO: PRIVAT

