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Stjernestevnet 3 mai 2015 
 

Sandefjord Bueskyttere arrangerte 720 runde. mesterskapsklasser med finaler 
3 mai 2015 33 skyttere stilte til start, hvorav INGEN hadde klart å melde seg 
på helt riktig, enten det var klubben eller de selv som stod for påmeldingen. 
Det må også nevnes at flere skyttere meldte seg på lenge etter fristen og andre 
meldte seg av for så å melde seg på igjen helt frem til lørdag 2 mai. 
 
I flott vårvær med blå himmel og varmende sol koste folk seg. 
BareBow skytteren Sjøtun fra Lillestrøm var avlene i klassen da Sandefjord 
sine BareBow skyttere stilt i Rec klassen for trening til EMG i høst. Johny og 
Kjell hadde klubboppgjør i Rec H 50+ og Johny vant knepent siste sett og tok 
dermed 1. plassen. Morten Schelander som skjøt BareBow i Rec H hadde en 
tøffere oppgave og den unge Schelander havnet på delt 11 plass. Her vant 
kanskje noe overraskende Sander Thorbjørnsen finalen over Simen Burhol med 
nesset på tredeje fulgt av Per Olav Rusås på fjerde. Trad damer ble også vunnet 
av Sarpborg sin Martine Rusås over Wenche Solbakken, Sandefjord. 
Sterk innsats fra Sarpsborg Bueskyttere. 
 
Marius Haslestad vant over Morten Bøe i compound finalen, 143 mot 142. 
Feringen på pallen ville nesten ingen ende ta der de fikk selskap av Tommy 
Figved på 3. plass.  
 
I Rec damer stile 3 aktuelle jenter for VM samt laglederen til VM. Her gikk både 
gull og bronse finalene til shoot off Line vant 6 5 mot Anna og Alida 6 5 mot 
Ragnhild. 
 
June og Laila gjorde opp seg imellom i finalen hvor June vant 136 mot 134. 
 
David Zbiciak var alene i Rkd og skjøt meget bra med 577. 
 
Sande Figved forsetter sin gode skyting og skjøt 682 som eneste deltager i 
klassen. 
 
Odin Sjøtun og Benjamin Nærsnes møttes i finalen i RRG og Odin vant 6 0 
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Mye bra skyting i flott vær og det er moro at Klepp tar turen til Sandefjord for å 
delta. 
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