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Övriga Klubbrekord

Kast med pilbåge

Fredrik Svensson 12,5 m 1992 Hallsberg

Frukostätning vid försening

Peter Karlsson 15 min 1993 Angered

Dykning från läktare till prisbord

Reine Lans Reine klev på plastryggstödet på läktaren så det blev som en trampolin och flög 6m ut på golvet

i Strängnäs 1993

Hämtning av pris med sovande ben

Peter Karlsson Peter satt lite konstigt innan prisutdelningen så benet somnade. Bente sov 40m 1994 i Karlstad

Volter i Tomta träsk

Reine Lans Reine slog 2 st volter i leran för 70 kr 1993 i Tomta

Glömma att skjuta

Robert Sidenmark 3 st pil på gul lampa 1993 i Falun

Rekord

Peter Karlsson 4st svenska 44st distriktrekord 1993

JIF Hallsberg 4st svenska 68st distriktrekord 1993

Strul

Reine Lans Reine Lans snubbla av strängen för en Umeå-skytt och halkade ner i ett dike

skytt och halkade ner i ett dike och tappade bort 1st pil 1993 i Sunne

Höjdhopp

Reine Lans Hoppa över avspärningar för att impa på en tjej, men slog sig så att han inte kunde resa sig

1993 Sunne

Elementskjutning

Fredrik Svensson Vallning i skåpet och i elementet bakom stolpen 1991 Hallsberg

David Olsson Missa butten och rakt i elementet 1991 Kungsängen

Siktes tappning

Rikard Ekstrand Bågskytte dagen  1993  Hallsberg

Siktes klippning

Elias Gahm Klippte av sitt eget sikthus  1992 Hallsberg

Hinkskjutning

Camilla Ohlson Sköt i svabbhinken inomhus 1997 Hallsberg

Bortglömt

Christoffer Ohlson Glömde all sin packning till tävling i Karlstad 1997

Mordhot

A Fredriksson,P Karlsson,E Gahm FÄLT SM   Vi busade lite i tältet och en gubbe brevid hotade att skjuta

oss med sin compundbåge  Lindome 1994

Utslängda

A Fredriksson,D Olsson,J Källgren,E Gahm. McDonald's Angered 1994

Ljusstaketrimning

så de lös som heljuset på en bil i varje fönster   Borlänge  1993

Släpning i snö

P Karlsson,R Lans Peter drar Reine i benen så han hasar på baken i snön, iförd kalsonger  

Nummerplåtsbortkörning

Reine Lans Reine kör in i Jan Davidssons Saab Motala 1995

Krock av bil

Reine Lans Reine körde in i en stolpe som var vadderad med cement.

Cement=bilen skrotad DM Hallsberg 1995

Glömde ta med pilbågen

Per Andersson Glömde ta med pilbågen till träningen 4 träningar i rad 2000

Väggskjutning

1, Bengt Otter Sköt en pil genom gipsväggen i Eskilstuna så den nästan kom in till

pingisspelarna. 2002

2, Patrik Godlund Sköt en pil ca 3 meter över butten på DM i Karlskoga 2003

Pilknäckning

Anders Fredriksson Knäckte en ACE pil i trappräcket på munktellarenan i Eskilstuna 2003

Bomskjutning

Patrik Godlund Sköt under butten på 70m utan att ändra siktet, tömde hela kogret och alla pilarna var 

borta. Letade i timmar och hittade sedan alla ca: 1 decimeter under gräsytan. 2005.



Releaserskjutning

Patrik Godlund Tappade hela releasern vid släpp under tredje serien i vikingafejden 2005, vi hittade inte releasern 

Gummislangsprblem

Kent Fallén Gummislangen till peapen släppte vid varje släpp på 40m under vikingafejden

Leif Danielsson Eskilstuna satte dit den efter varje pil. 2005

Öl punktering       Slängde i en "kalles" kaviar tub i korgen 

Anne Godlund           och punktera en öl burk klass II, så det var öl på allt omkring henne.3D SM Eskilstuna 2005

Limmarde pil bak och fram        Sköt sönder en pil. Spets, nock lossnade

Christian Nohlgren  Limade sedan dit nocken där spetsen skall sitta och tvärs om..2005

Bortskjuten pil

Patrik Godlund        Patrik sköt bort en pil i inomhuslokalen 2005. troligtvis efter plåttaket och in i lokalen bakom.

Avskjuten Pil

Kent Fallén Kent sköt av pil på mitten. Både spets och nock satt i butten.2005

Fönsterskjutning Gunnar missa tavlan och sköt igenom ett fönster. Kil 2005

Gunnar Persson

Lampskjutning Patrik sköt genom strålkastaren i inomhuslokalen i Kärr på sista träningen 2005

Patrik Godlund

Blötast på Liseberg Kjell fick ca:30 liter Vatten i knät när han satt längst framm i stocken på flumride

Kjell Fredriksson medpassagerare var Anders,Therese och Marcus L 2006

Pilknäckning Eva skulle leta efter sin pil som hon trodde låg vid 90m men bara efter några steg bakom butten

Eva Godlund så snublade hon av sin egen pil hösten 2006

Matrialförådsskytte Angelica sköt en pil mellan fönsteren i redskapsförådet i Kil. 2006

Angelica Sekobon

Pilbågsskytte Nettis sköt sin Hoyt TD4 2 m när hon glömde fingerslingan

Agneta Sundvall 2006 på träning

Priskrossning Emma van en vas på Nobelpilen som hon krossade i golvet ca:4 minuter efter det att hon fått den

Emma Larsson 2006

Scopflyttning Anne-Sofie Ahlm plockade bort Mattias scop föratt se vad det var för förstorning, 

Anne Sofie Ahlm men fick inte tillbaka det på rätt plats. Mattias sköt 5 decimeter över tapeten på korren hösten 2006

Pärmskjutning Catharina Hermansson sköt en pil mitt i nollan och rakt genom permen som stog under butten

Catharina Hermansson sommaren 2006

Knut på sträng Anders Fredriksson skot med knut på strängen, hela Nyköpingsträffen 2007

Anders Fredriksson

Grönt Ljus Kent Fallén sköt en pil mitt i den gröna lyckta på stopljuset i taket i Kärr. 

Kent Fallén Pilen satt så fast att stoppljuset fick monteras ned från taket och demonteras innan det gick att få 

bort pilen ur stoppljuset. Hösten 2007.

Nockning Marcus Lagneholt nockade pilen med ögonbrynet på Munktellträffen så bloden sprutade 

Marcus Lagneholt

Releaserskytte Henrik Lötstrand sköt releasern 6.2m inomhus i kärr 2007

Henrik Lötsrand

Glömd båge

Rickard Holmlund Rikard glömde bågen på Hammarö 2008

Snubbelbåge

Kjell Fredriksson Kjell snubbla ikull en båge i Eskilstund 2008

Glömda pilar

Ylva Magnusson Ylva åkte till tävling Karlskoga utan pilar fick låna klubbpilar av fjäderns bk 2009

Glömd båge

Henrik Lötstrand Packade bågväska och åkte hem bågen kvar på väntlinjen i Tomta 2009

Försvunna pilar

Henrik Lötstrand Pilar i en hög på 50linjen under DM Örebro 720 rond att skjuta 2009


