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Bueskytteruke 

i 
Sandefjord Bueskytterhall 

 
Det har vært en hektisk uke for Sandefjord Bueskyttere. 
Onsdag var det åpent klubbmesterskap. 
18 av klubbens skyttere stilte til start på 30 pils stevnet.  
Veldig mye bra skyting og det ble innrapportert 5 mulige nye Norske Rekorder 
Inger Sandbæk, Nina Gundersen og Wenche Bøe skjøt ny rekord i lag for 
Damer 50+. 
Morten Schelander, Kjell Bøe og Johny Sandbæk skjøt ny rekord i lag for 
BareBow Herrer. 
Alex Boye skjøt ny rekord for BareBow rekrutt 
Laila Fevang skjøt ny rekord i Compound Damer 
Morten Schelander skjøt ny rekord i BareBow Herrer. 
 
Sandefjord Bueskyttere gratulerer alle nye Klubbmestere og nye Rekordholdere. 
 
Lørdag var det duket for finalestevnet i Norges Cupen. 
60 piler innledende , som siste mulighet til å skaffe seg resultat og bli blant de 
8 beste i sin klasse som gikk videre til finalene. 
 
Alle klassene er felles for Damer og Herrer i hele Norge 
 
I Recurveklassen var det Øyvind Nordbøe som ble nr 8 etter innledende 
skyting. Øyvind ble også nr 8 etter finalene var skutt. Inger Sandbæk ble nr 22, 
Nina Gundersen nr 25 og Wenche Bøe nr 26. totalt i Norgescupen. Nina vant 
klassen rec. Damer 50+ med Inger på andreplass innledende. 
 
I klassen for Bare Bow ble Johny Sandbæk nr 2 iden innledende skytingen med 
Morten Schelander som nr 3 og kjell Bøe ble nr 4 
Når finalene var ferdig stod Morten Schelander igjen som vinner av 
Norgescupen 2016 med Johny Sandbæk som nr 3 og Kjell Bøe som nr 4. 
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I compoundklassen vant Morten Bøe innledende skyting med klubbkamerat 
Ragnar Jørgensen på 3. plass og Håkon Torsvik på 6 plass. 
Morten har bare skutt lørdagens stevne og kom derfor ikke videre til finalene. 
Håkon lå på en 12 plass og fikk heller ikke skyte finaler. 
Ragnar lå som nr 8 og kapret den siste plassen itil finalene. Han endte som nr 
6 totalt. 
 
En meget bra innsats av Sandefjord Bueskyttere sine skyttere. 
 
Søndag 3 april ble finalestevnet i HvaSerien holdt. 
60 piler som siste mulighet til å skaffe seg poeng og deretter finaler. 
 
Her vant Nina Gundersen rec. Damer 50+ pluss med Inger Sandbæk på 2 
plass. 
 
I BareBow vant Johny Sandbæk innledende, men Morten Schelander hadde 
flest poeng i serien. Disse møttes i gullfinalen som Morten vant. 
Kjell Bøe ble nr 3 etter han tapte semifinalen mot Johny. 
 
I recurveklassen var Øyvind Nordbø nr 1 etter dagens stevne, men måtte se seg 
slått i finalen av Larviks skytter, Marius Halvorsen. 
Sandefjords Bulgarske skytter, Ralitsa Gencheva ble nr 6 
 
I compond ble Morten Bøe vinner, både innledende og i finalene. 
Ragnar Jørgensen ble her nr 2. 
Håkon Torsvik nr 7 
Og klubbens Greske skytter, Georgios Kaladamis ble nr 8 
 
Et lang og flott uke med mye bueskyting i Sandefjord Bueskytterhall, 
Bugårdshallen. 
 
Vi takker alle som har skutt, prestert, stilt på dugnad og jobbet under våre 
stevner. 
 
Gleder oss masse til neste innendørssesong i vår nye hall. 
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Sandefjord Bueskyttere 
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