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Bueskytterhelgen 10 til 11 september. 
 
Sandefjord Bueskyttere stilte med 3 skyttere under årets NM i Felt Sørmarka 
utenfor Oslo. 
Laila Fevang og Sunniva Lislevand, begge Copound Damer og Morten 
Schelander, BareBow herrer. Ingen har mye erfaring innenfor felt og det var det 
første NM deres. 
 
Resten av Sandefjord Bueskyttere avholdt klubbmesterskap for 
utendørsskyting på lørdag hvor det også ble delt ut Norske rekorder til 
Sandefjords skytterne. 
26 Norske rekorder skutt under sommerens stevner av klubbens skyttere. 
 
Alex Boye, 12 år ble nok mest overrasket over sine 5 Norske rekorder. 
Morten Schelander    7 individuelle rekorder og 3 lagrekorder. 
Kjell Bøe,                  3 lagrekorder 
Wenche Bøe             2 lagrekorder 
Inger Sandbæk   3 individuelle rekorder og 2 lagrekorder 
Johny Sandbæk   5 individuelle rekorder og 3 lagrekorder 
Laila Fevang   1 individuell rekord 
Sunniva Lislevand  2 individuelle rekorder 
 
Klubbmestere ble: 
 
Alex Boye BB Rekrutt  Johny Sandbæk BB Herrer 
Nina Mo Brekke BB Damer Morten Bøe comp Herrer 
Gabor Toth rec Herrer  Inger Sandbæk rec Damer 50+ 
 
Gratulerer. 
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Når våre klubbmestere var kåret forelå resultatene fra innledende skyting 
under felt NM 
 
Det skulle vise seg at det var meget bra resultater på våre skyttere. 
 
Morten Schelander leder med 5 poeng på nr 2 i BB herrer 
Laila Fevang ledet på klubb venninnen Sunniva Lislevand. 
 
Laila sier: På lørdag var det fine forhold, overskyet men helt greit med ull under. 
Vi hadde vel ikke store forventninger noen av oss siden vi ikke har skutt felt før. 
Men runden gikk greit, Sunniva gikk i puljen bak meg og Morten så jeg aldri. Var 
en morsom og lærerik opplevelse med mange utfordringer ulikt det vi pleier å 
oppleve. Selv gikk jeg med svenske landslagsskyttere som straks skulle til VM og 
jeg holdt godt følge med senior damen lenge. Jeg bomstilte på en avstand og falt 
sakte men sikkert ifra. Men hun slo meg bare med 8 poeng. Morten startet med 
eliminasjonsrunde halv ni på søndag, og det hadde regnet kraftig men det ga seg 
etter ca.tre mål Var en del vind på finalebanene så ble litt forstyrret av det.  
 
En spennende dag på søndag. 
Morten vant sin første finale lett og var klar for semifinale. 
Der trøblet han det litt til for seg med et par skudd og måtte se gullfinalen 
glippe.  
Morten var klar for bronsefinale.  
 
Laila og Sunniva skjøt hele tiden meget bra i finalerundene og var begge klare 
for semifinale. 
Her vant de begge sin e matcher og stod begge i Gullfinalen. 
 
Morten Schelander vant sin Bronsefinale. 
Laila vant gullfinalen mot Sunniva. 
 
Laila Fevang comp Damer  Gull i felt 2016 
Sunniva Lislevand comp Damer Sølv i felt 2016 
Morten Schelander BB Herrer  Bronse i felt 2016 
 
Meget bra til å være første feltskyting. 
 
Gratulerer. 
 
 
Mvh 
 
Sandefjord Bueskyttere 
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