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Sandefjord Bueskyttere                                  Bank giro nr: 2480 04 98038. 

Postboks 5                                                      Org nr: 983626149. 

3246 Sandefjord  

 

Medlem av Norges Idrettsforbund, Norges Bueskytterforbund og W. A. 

 

Akkerhaugen 6 og 7 juni. 

 

3 nye Norske rekorder til Barbowgutta. 

 

 

 

Sandefjord Bueskyttere stilte med 9 skyttere under 1440 runden på lørdag 

Mye regn på morgenene og kald vind utover dagen gjorde nok sitt til at det ikke 

ble helt topp resultater for alle, men Morten Bøe innfridde og skjøt hele 14401 

poeng og vant sin klasse. Laila Fevang skjøt i c2 og vant denne med 1383 

poeng foran klubbkameraten Terje Bøe som har gått tilbake til compound etter 

en stund som recurve skytter. Øyvind Nordbø skjøt sin første 1440 runde og 

tok en sterk 8. plass i R 1 Morten Schelander vant BB1 og skjøt nye pers. 

Johny Sandbæk ble nr 4, Jan Askeland nr 5 og Kjell bøen r 6 i BB1 

Norsk rekord i lag ble til til Jan, Kjell og Johny i BB1 50+ og norsk rekord til 

Morten , Jan og Johny i seniorklassen i BB1 

 

Søndag var det bedre vær og 720 runde med finaler stod på programmet. 

Dette var også det siste uttak stevnet til VM i København i August. 

 

Her skjøt Morten Bøe glimrende i første halvdel med hele 355 av 360 poeng. 

Litt svakere i andre halvdel, men 350 er bra og endte da på 705 totalt og ledet 

etter innledende. Terje Bøe skjøt bra, 665 og en 8 plass. Laila Fevang skjøt litt 

svakt og lå på en 10 plass med 661, men et godt utgangspunkt før finalene. 

Øyvind Nordbø skjøt meget bra i R1med 590 og 12 plass, plassen bak Line 

Ridderstrøm som lå på 11 med 599. Alida Kvammen er i stigende form etter 

sykdom og endte på 20 plass med 549 poeng i R1 som 28 deltok. 

 

Johny Sandbæk lå på 2. plass, Morten Schelander på 3 plass, Jan Askeland på 

5 plass, Kjell Bøe på 7 plass, og Anita Kolstad på 8 plass etter innledende 

skyting i BB1 

Her ble det også ny Norsk rekord til Jan, Kjell og Johny i lag. Alle har lagt om 

stilen med tanke på høstens EMG og resultatene er litt lave foreløpig. 
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Nina Gundersen, Wenche Bøe og Inger Sandbæk stilte i R2 og Nina lå på 10, 

Inger på 14 og Wenche på 18 plass. 

 

 

 

Nina skjøt seg opp til 9 plass i finalerunden, Wenche Bøe endte på 15 og Inger 

Sandbæk på 16 plass i R2 

 

Øyvind Nordbøe fortsatte å imponere i R1 men måtte se seg slått 6-4 i 1/8 

finalen og endte på en flott 9 plass. Line ble nr 14 og Alida nr 15. 

 

Morten Bøe holdt koken helt inn til Gullfinalen, hvor han overaskende fikk 

møte Laila Fevang som virkelig skjøt bra finaler. Et rent klubboppgjør mellom 

trener og elev, hvor Morten vant. Gull og Sølv til de. Terje Bøe røk ut i første 

finalen og endte på en delt 9 plass. 

 

Anita Kolstad som skjøt sitt første stevne måtte se seg slått i første finalen med 

6-4 og ble nr 9. Med fem skyttere fra Sandefjord i denne klassen ble det første 

klubboppgjøret mellom Kjell Bøe og Johny Sandbæk, hvor Johny vant dette. 

Morten Schelander vant sin finale og disse ville da møtes i semifinalen. Jan 

Askeland tapte sin finale 7-1 og endte på 6 plass. Johny henviste Morten til 

bronsefinalen og skulle møte Sjøtun som ledet innledende i gullfinalen. Johny 

tapte første settet men derfra og inn gikk det greit og han vant 6-2 Morten i 

bronsefinalen gjorde det spennende med å ligge under 0-4 etter 2 sett før han 

tok tre strake sett og vant bronse med 6-4. 

 

Meget bra klubbinnsats og mye god skyting under helgens dobbeltstevne. 

 

 

 

Mvh 

 

Sandefjord Bueskyttere 
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