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Norske Rekorder til Sandefjord Bueskyttere 

 

Under det Internasjonale stevnet i Kristiansand Open lørdag 8 og søndag 9 

november ble det 4 nye Norske rekorder til Sandefjord Bueskyttere 

Klubben stilte med 14 skyttere. 

På søndagens 25m økte Laila Fevang June Svendsen sin rekord på 571 fra 

2009 med hele 8 poeng, opp til 579, en utrolig sterk prestasjon. 

 

Wenche Bøe, Nina Gundersen og Inger Sandbæk i recurve damer 50+ satte nye 

lagrekorder både på 18 og 25 m. 

Kjell Bøe, Svein Kolstad og Johny Sandbæk tok Norsk rekord på 25m i 

BareBow herrer 50+ 

 

Morten Bøe har startet inne sesongen bra med en 3. plass på Hvaler 1.11.14 og 

under lørdagens skyting i Kristiansand skjøt han 591, ett poeng bak vinneren 

etter innledende skyting. I ¼ finalen ble Eivind Lie for strek med sine 146 mot 

Morten sine 145. I Bronsefinalen stemte det bedre og Morten vant komfortabelt 

med 148 mot 145 

Søndag ble det 582 og nok en annenplass, andreplass i supercupen  hvor de 8 

beste går til finalen. Morten skjøt bra og Møtte Njål Åmås i superfinalen hvor 

det var alternerende skyting. Det ble en spennende match hvor Njål Åmås ledet 

med 2 poeng etter 6 piler, deretter skjøt begge 6 tiere. Siste 3 piler startet med 

tiere for begge, Morten fulgte opp med nok en tier mot Njål sin 9, ett poeng 

skilte og Morten måtte skyte en tier til, noe han gjorde og presset var nå på Njål 

som måtte ha 10 for å avgjøre matchen. Njål skjøt en nier og det ble Shoot Off. 

Njål satte en tier som var 1 mm nærmere senter en Morten sin tier og vant 

dermed Superfinalen. 

 

Laila Fevang som skyter i samme klasse som Morten ble nr 5 innledende men 

røk ut i 1/4 finalen og ble nr 8 på lørdag. Neste jente, Runa Grydeland ble nr 

14 
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Under søndagens stevne skjøt Laila fantastisk, bare 3 poeng bak Morten og 

sikret seg en 3 plass. Gutta ble for sterke i superfinalen og hun ble der nr 5 

Fantastisk prestasjon av ungjenta. 

 

I recurvklassen stilte jarl A: Løkkebergøen og Line Ridderstrøm, som siste uke 

har skutt 2 nye Norske rekorder. I Moss skjøt hun hele 565 og på Hvaler skjøt 

hun 569. På Lørdag skjør hun 559 innledende som holdt til 5 plass. W.O i 

1/16 finale , men gutta ble for sterke i 1/8 finalen og hun ble nr 15. Line ble nr 

11 på søndagens 25m og nr 5 i superfinalen. En fantastisk prestasjon av 

Juniorjenta Line. 

Jarl skjøt jevnt godt både lørdag og søndag, 568 holdt til 4 plass innledende, 

hvor Jarl skjøt seg opp til 3 plass i finalene. 4 plass også på søndag og Jarl ble 

nr 3 i superfinalen. Veldig bra så tidlig i sesongen. 

 

Damene som skyter i recurve 2 gjorde det best i innledende skyting, Nina ble 

nr 5 Inger nr 15 og Wenche nr 19.  

Søndag skjøt Nina glimrende og ble nr 4 med 530p. Inger nr 14 og Wenche nr 

17 Lag rekord begge dager er meget bra. 

 

I BareBow klassen stilte klubben med 4 skyttere. 

Johny Sandbæk skjøt 511 innledende og andreplass som også ble resultatet 

etter finalene. Søndag skjøt Johny 510 på 25m, ett poeng bak sin Norgesrekord 

og 5 poeng foran andreplassen. Kjell Bøe ble nr 5 på lørdag og 6 på søndag. 

Morten Schelander ble nr 6 på lørdag og 3 på søndag. 

Svein Kolstad ble nr 7 på lørdag og 8 på søndag. 

 

Matheus Bøhmer skyter i Comp.4 og ble nr 2 begge dager. 

Far Morten Bøhmer ble også nr 2 begge dager i Recurve 3. 

 

Sandefjord Bueskyttere befestet sin stilling som største og beste klubb under 

Kristiansand Open. 
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