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Bueskytterhall i Sandefjord 

 

Sandefjord Bueskyttere begynte arbeidet med en bueskytterhall i 2004 

I desember 2005 var det meste klart og kontrakt skulle signeres, da viste det 

seg at prisen ville bli drøye 1,5 mill dyrere og planene ble lagt på is. Klubben 

jobbet systematisk videre med forskjellige alternativer, og i 2009 var det også 

like før planene ble realisert.  

 

Sandefjord kommune i samarbeid med Idrettsrådet gav klubbene i Bugården et 

mandat til å utarbeide planer for flerbrukshall i Bugården.  

Sandefjord Bueskyttere var drivkraften i denne gruppen og presenterte planer 

for kommunen og Idrettsrådet våren 2013. 

Sandefjord kommune overtok grunnlaget som var arbeidet frem, gjennom 

høsten 2013 ble det invitert entreprenører til en konkurranse. 5 entreprenører 

ble valgt ut vinteren 2014 og i juni 2014 ble prospekter levert inn.  

 

Sandefjord Bueskyttere, Idrettsrådet og kommunen valgte ut det beste forslaget 

og den politiske behandlingen startet.  

Planene ble forelagt kulturdepartementet i august og der fikk konseptet med 

flerbrukshall og integrert bueskytterhall mye skryt.  

Dette burde være en god mal for hvordan andre bør tenke var departementet sin 

evaluering av planene. 

 

Klubben har sagt seg villig til å være med å finansiere sin hall på lik linje som 

andre klubber har gjort og gjør i Sandefjord, men norske regler gjør dette 

vanskelig, noe som skapte litt turbulens og spenning i løpet av senhøsten 

2014. 

Politikerne i Sandefjord så verdien i det mangeårige arbeidet klubben har lagt 

ned og nytten av å få til en hall slik at det enstemmig ble besluttet at 

kommunen inngår en langsiktig avtale med Sandefjord Bueskyttere og 

finansierer byggingen av hall i sin helhet. 

http://www.mamut.net/sfjbueskyttere/
mailto:styret@sandefjordbueskyttere.com
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Sandefjord Bueskyttere retter en stor takk til administrasjon og politikere i 

Sandefjord som har gjort dette mulig. 

 

Flerbrukshallen blir på 60x50 meter med en bueskytterhall på 30x30 meter 

Aktivitetsflaten i flerbrukshallen er på 50x50 m. med en heis bar vegg som 

tilknytter buskytterhallen med en åpning på 24 m. dette gir klubben mange 

nye muligheter. 

 

Sandefjord Bueskyttere har ikke hatt muligheter til stor aktivitet i 

vintersesongen, hverken i treningslokaler eller haller til konkurranse. 

I desember 2015 får klubben en helt ny hverdag, både med muligheter for 

rekrutering, nybegynnerkurs og stevner. Det vil bli stor aktivitet på mange 

områder og klubben har gode og spennende planer for aktiviteten. 

 

Vi kan vel allerede nå røpe at det vil bli både kveldstevner, smarte 

arrangementer som cuper og lignende, kurser og fellestreninger, samlinger for 

regionen og andre som måtte ønske dette. 

 

Sandefjord Bueskyttere arbeider og gjør en innsats som klubb på mange felt og 

alle drar lasset mot felles mål, selv om enkeltpersoner organiserer og fronter vil 

det alltid være Sandefjord Bueskyttere sin felles innsats som gir resultater. 

 

Det er litt av klubbens ånd 

 

Å ikke gi seg før siste pil er skutt. 

 

 

 

 

Desember 2014 

 

Sandefjord Bueskyttere 
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