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7 Medaljer til 

Sandefjord Bueskyttere 

Under årets Innendørs NM på klepp 

Sandefjord Bueskyttere sine 9 skyttere tok godt for seg av medaljene under NM 

på Klepp helgen 20-22 mars. 

 

4 Gull, 2 sølv og 1 bronse. 

Gratulerer. 

 

Tittelforsvarer i Rec Damer, Line B. Ridderstrøm skjøt 556 på innledende 

skyting i første pulje på fredag, noe som holdt til en 2 plass 3 poeng bak 

ledende Wanja Richardsen. Under finalene på søndag skulle det vise seg at 

Line var i storform og den ene utfordreren etter den andre måtte se seg slått av 

Line. I gullfinalen møtte Line Wanja, et oppgjør mellom nr 1 og 2 etter 

innledende. Line lot det aldri bli spennende med sin streke jevne skyting, 6 – 2 

i sett, 113 mot 104 poeng og en klar seier til Line B. Ridderstrøm som forsvarte 

sin tittel. Line reiser direkte fra NM på Klepp til European Grand Prix i helles 

for matching mot VM. 

 

Jarl A. Løkkebergøen var også tittelforsvarer, i recurve Herrer slet litt 

innledende og endte på en 4 plass med 560 poeng. Søndagens finaler stemte 

det mye bedre for Jarl som skjøt veldig bra og hadde noen av finalens høyeste 

skår. I semifinalen 89 av 90 mulige poeng og klar for gullfinale. Olympier Bård 

M. Nesteng var motstander, og Jarl måtte se seg slått av Bård og tok sølv i Rec 

herrer. 

 

Nina Gundersen skjøt i Rec Damer 50+ sammen med Wenche Bøe og Inger 

Sandbæk. Damene skjøt greit innlendende, Nina 2 plass, Inger 4 Plass og 

Wenche 6 plass. Finalene for Wenche satt deverre ikke og hun fikk 6 plass 

totalt. Inger Sandbæk møtte lederen av klassen, Vere Kribe, i semifinalen. Det 

ble en spennende finale som gikk til 5 – 5 i sett og Shoot Of. 
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1 pil hver, nærmest senter vinner. Begge damene skjøt en 9, men Inger sin var 

nærmest og dermed ble det Gullfinale på henne. Der stod Nina klar og dermed 

ble det et rent klubboppgjør i Gullfinalen. Spennende match med 6 – 4 til 

gullvinner Nina Gundersen, og sølv til Inger Sandbæk. 

 

 

Laila Fevang, vår eneste compound skytter under dette NM, på krykker med 

sterk Akilles betennelse, ikke en fordel når balanse og likevekt på skytelinjenen 

er viktig skjøt i comp Damer. 

Laila skjøt bra innledende, 566 og en 4. plass. Laila hadde Walk Over i 1/8 

finalen, skjøt veldig godt i ¼ finalen, 143 av 150 poeng, dagens nest høyeste 

skår. I Semifinalen møtte Laila sin gamle klubbvenninne Runa Grydeland. Det 

ble en spennende finale som Runa vant med 1 poeng, 139 mot Laila sine 138 

poeng. Laila var dermed klar for Bronsefinale hvor hun møtte ringreven June 

Svendsen. Her skjøt Laila igjen glimrende, dagens høyeste skår, 144 av 150 

poeng og vant dermed Bronse i NM Runa møtte sin mor i Gullfinalen, som 

Runa vant 143 mot 140. Det ble både gull og Kongepokal på Runa Grydeland. 

Gratulerer 

 

Sandefjords BareBow gutter, Kjell Bøe, Morten Schelander og Johny Sandbæk 

skjøt innledende i siste pulje på lørdag. Her ledet Johny med 20 poeng på nr 2. 

Morten skjøt seg til en 5 plass og Kjell til en 6 plass. Kjell fikk det ikke til å 

stemme i sin finaleskyting og ble slått ut i ¼ finalen og ble dermed nr 8 

Morten vant greit sin ¼ finale med 6-2 og var klar for semifinale, det samme 

var Johny som også vant sin ¼ finale 6-2 Dermed var det duket for nok et 

klubboppgjør hvor en gikk til bronsefinale og en til gullfinale. 

Kampen endte 6-2 til Johny og Morten gikk til Bronsefinalen som han tapte 4-6 

til Rune Edvardsen. Gullfinalen ble aldri spennende, Johny vant den 6-0.  

 

Nytt av året var lagskyting innendørs. Sandefjord Bueskyttere stilte med 2 lag, 

et i recurv og et i BareBow. 

Jarl, Line og Nina skjøt så bra innledende at de lå på 5 plass av 34 lag før 

finalene startet. Laget tapte sin første match og fikk plass nr 5 totalt.  

Kjell , Morten og Johny stilte i BareBow og vant her Gullfinalen 6-0 mot Tustna 

Bueskyttere. 

 

Sandefjord Bueskyttere fikk også 3 plass som beste klubb under NM. En stor 

prestasjon med bare 9 skyttere til start. 

 

Gratulerer med den flotte innsatsen. 

 

 

 

 

Mvh 

Sandefjord Bueskyttere  

Styret 
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Bak fra venstre: 

Trener Jan Askeland, Jarl A Løkkebergøen, Kjell Bøe, Presidenten i Norges 

Bueskytterforbund, Steinar Risinggaard, Morten Schlander. 

 

Front fra venstre: 

Inger Sandbæk, Line B. Ridderstrøm, Johny Sandbæk, Nina Gundersen, Laila 

Fevang 
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