
VM Masters

Sandefjord Bueskyttere sender denne henvendelsen til Larvik, Grenland,
Tønsberg og Drammen Bueskytterklubber.
Vi ønsker med dette å få kartlagt om disse klubbene er interessert i et
samarbeidsprosjekt rundt VM Masters. Dette bør i så fall forankres på  klubbens
årsmøte. Ønsker alle klubbene å være med bør det løftes opp til et  regionsprosjekt.
Vestviken Bueskytterregion bør da også bli en partener på  laget.

Litt om VM Masters.
Sandefjord Bueskyttere har ved Johny Sandbæk blitt forespurt av  Generalsekretæren i
World Archery ved to separate anledninger om muligheten til å få dette arrangementet
lagt til Norge.
VM masters vil ha en deltagelse antatt på ca 500 skyttere.
Det skytes skive utendørs, 18 og 25 m innendørs og felt, men vi ønsker
muligheten til å ta med 3D også.
Vi har gjort en del undersøkelser med Sandefjord Kommune og de er positivitet til et
slikt arrangement og til å bidra.
Skytingen vil foregå fra mandag til søndag.

De planer som så langt foreligger er:
Vi bruker Bugårdshallen/Sandefjord Bueskytterhall til innendørs skyting. Banen
der vi arrangerer NM blir brukt til Skive.
Felt og 3D er tenkt lagt til området i Mokollen hvor både felt og 3D kan skytes
samtidig.
Finalene er på søndag og gullfinalene er tenk skutt fra Hvalfangstmonumentet  opp mot
polet i skiveskyting. Felt og 3D , gullfinaler skytes i Badeparken.

Arrangementet vil være at det skytes på alle arenaer samtidig i divisjonene
Recurve, Compound og BareBow. Med klasseinndeling 40-49, 50-59, 60-69  over
70 i dame og Herreklasser.

Vi vet dette er et stort arrangement, men et veldig spennende arrangement som  kan
bety mye for vår region og en flott måte å vise frem sporten på i  nærområdet på et
internasjonalt nivå.

Vi har pr nå ingen dato eller årstall for VM Masters, mye er usikkert når det  kan bli på
grunn av utsatte internasjonale arrangementer på grunn av Corona.

Det er mye arbeide for å planlegge et slikt VM og mange brikker skal på plass.  Det blir
i tett samarbeide med World Archery og IANSEO som har resultater og  TV produksjon.

Det å legge til Sandefjord gir et meget bynært og kompakt mesterskap som
minimerer logistikk rundt transport o.l. Kostnadseffektivt og mye enklere å
administrere.

Sandefjord Bueskyttere ønsker uforpliktende tilbakemelding fra styrene i  klubbene om



dette er interessant for deres klubb og om dere eventuelt tar det  med som sak på
årsmøtet.

Når vi vet hvilke klubber som ønsker å delta vil vi avklare tidspunktet med  World
Archery og vi må da sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe videre  med
prosjektet.

Har dere spørsmål så ta kontakt med Johny Sandbæk på tlf 97709203  Eller
mail til Sandefjord Bueskyttere, styret@sandefjordbueskyttere.com
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