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Sportslig referat Norgescupen 28.02.2015
130 skyttere stilte på Lillestrøm lørdag på det siste stevnet i Norges Cupen.
Finalene i Cupen gikk senere på dagen, og vinnerne skulle bli kåret.
Sandefjord Bueskyttere stilte med 9 skyttere til start, hvorav 7 deltok i Norges
Cupen.
Norges Cupen avholdes i felles klasser for Damer og Herrer
Morten Bøe lå på 2. plass før stevnet i Lillestrøm og Laila Fevang på 16 plass i
compoundklassen. Her var det 16 skyttere som hadde tatt poeng.
Morten skjøt greit innledende ledet etter innledende skyting. I finalene leverte
han 2 solide runder, 147 og 149 poeng à 150. Sikret seg 15 poeng i cupen og
førsteplass. Laila skjøt litt under pari, men lå på en flott 4. plass etter
innledende skyting, hun røk i første finale med 143 poeng og endte da på 6
plass og tok 4 nye poeng i Cupen.
Line B. Ridderstrøm og Øyvind Norbø stilte i recurve klassen. Øyvind har ikke
poeng fra før i Cupen og endte på en flott 16 plass i den store klassen. Line lå
som nr 10 i Cupen før stevnet, hun skjøt grei 560 poeng innledende, men røyk
ut i første finale og ble nr 10. Sikret seg bare 1 poeng i cupen.
I Bare Bow stilte Kjell Bøe, Morten Schelander og Johny Sandbæk.
Kjell lå på 8 plass etter innledende, men skjøt noen fantastisk bra finalerunder
og slo dermed ut lederen av innledende runder. Kjell lå som nr 6 i Norges
Cupen og med 4 plass her sikret han seg 6 nye poeng.
Morten Schelander lå som nr 3 etter innledende, det samme gjorde han etter
finalene var ferdig og fikk med seg 8 nye poeng inn i Cupen.
Johny Sandbæk var nr 2 innledende og vant finalene, fikk da 15 nye poeng og
ledet Norgescupen i Bare Bow.
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Wenche Bøe og Inger Sandbæk skjøt i Recurve 2 og endte på henholdsvis 16 og
13 plass.
Morten Bøe hadde Walk Over i første cupfinale og vant greit sin andre finale.
I gullfinalen lå Morten og Mats Inge Smørdal likt på poeng da det sto igjen 3
piler. Begge skjøt 10 på første pil, på 2. pil fikk Morten tekniske problemer og
skjøt der bare en 8 mot Mats Inge sin 9. Begge skjøt 9 på siste pil og Morten
tapte da med 1 poeng og ble Nr 2 i Cupen.
Laila Fevang måtte ut i shoot of i sin første finale, hun tapte den med knappest
mulig margin og endte da på en 5 plass i Norges Cupen. En sterk innsats i en
så hard klasse hvor Laila var eneste jente i finalene.
Line Ridderstrøm var også eneste jente i finalene i Norges Cupen i
recurveklassen. Hun møtte der Paul Andre Hagen, nr 1 og måtte se seg slått til
tross for veldig bra skyting. Line ble også nr 5.
Sterk innsats i en mannsdominert klasse.
Kjell Bøe som skjøt veldig sterkt i de foregående finalene fikk det ikke til å
stemme denne gangen og røk ut i første finalen mot Svein Ole Sjøtun som lå på
3 plass. Kjell endte på 7 plass.
Morten Schelander møtte 4 plassen i sin første finale og vant den greit. I neste
finalerunde ble det et klubboppgjør mellom Morten og Johny Sandbæk som
også hadde vunnet sin første finale greit. Her måtte det skytes 4 runder og
Johny vant tilslutt 6 mot Morten sine 2. Morten gikk til Bronsefinale hvor han
møtte J. Johannessen som var nr 2 i Cupen og måtte se seg slått, endte på 4
plass totalt.
Johny Sandbæk gikk til Gullfinalen og møtte der Kjell Bøe sin banemann.
Johny vant den greit med 6-0 og vant dermed Norges Cupen 2014/15
Sandefjord Bueskyttere er veldig fornøyd med innsastsen og takker alle
skyttere som har befestet Sandefjord Bueskyttere sin sterke posisjon.
Gratulerer.
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