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Redaksjonelt
Vi har nettopp hatt et NM Skive som ble veldig godt gjennomført på tross av noen utfordringer på fredag. Vi
er nå inne i høstsesongen og så fort NM Jakt er gjennomført, så er det bare å omstille seg til innendørssesongen. Noen av skytterne våre har igjen en viktig oppgave, nemlig å representere Norge i EM 3D i Gøteborg 1822 september. Vi ønsker alle sammen lykke til med den konkurransen.
Dette er første utgaven av Buestikka der jeg er redaktør, mitt ønske er å utforme et tidsskrift som dere gleder
dere til å få i postkassen. For å få til dette bør det foretas noen endringer i innholdet som tilpasser seg de andre
kommunikasjonskanalene vi har i NBF. Slik det er nå blir resultater lagt ut umiddelbart på facebook, og hjemmesiden vår kommer like etterpå. Vi har også muligheten til å finne resultater på ianseo.net.
Av den grunn mener jeg at Buestikka skal inneholde stoff som det kan være greit å bla tilbake til og finne igjen
på en enkel måte, og ha en annen funksjon enn kun å inneholde nyheter som allerede er blitt gamle når Buestikka kommer ut. Her kan vi for eksempel lage artikler omkring fagstoff, intervjuer, presentasjoner osv.
Dette vil vi jobbe med utover høsten og vi har lagd en sak til styret i NBF der vi legger fram noen tanker omkring Buestikkas framtid, så får vi se hva vi ender opp med etter hvert.
Jeg håper å treffe mange av dere i løpet av vinteren og jeg tar gjerne i mot saker som dere mener kan være interessant å ha i Buestikka.
Sigmund Lindberget

Forsidebilde
Stemningsbilde fra NM i Fredrikstad.
Sol med sterk vind første dagen, men denne stolen sto støtt. Bua tilhører Eirik Bentestuen.
Foto: Johnny Nordtvedt
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Presidenten har ordet
Internasjonale resultater
I denne utgaven av «Presidenten har ordet» må jeg
starte med å gratulere Anders Faugstad med sølvmedalje i klassen Compound junior herrer under europamesterskapet i skive for juniorer i Patras i Hellas 30.
juni.
Jeg vil videre gratulere Sunniva Lislevand og Anders
Faugstad som i juli satt ny verdensrekord under
world cup i Berlin i junior mix lag med 1382 poeng.
Jeg vil også gratulere øvrige bueskyttere som har representert Norge i løpet av
sommeren.
Nordisk Ungdomsmesterskap, NUM, som ble arrangert i Larvik dagene 29.06
til 01.07, ble på alle måter et vellykket arrangement. Fra Norge var det 79 skyttere med. De to foregående årene var det henholdsvis 52 og 54 norske skyttere.
Medaljestatistikken viser at våre skyttere tok med seg 21 individuelle medaljer i
2018 mot 12 i 2017. Av lagmedaljer tok våre skyttere 6 medaljer mot 16 i 2017.
Resultatene viser at det fortsatt jobbes godt blant våre yngre utøvere. Gratulerer med vel gjennomført til alle.
3D og felt
NBF ønsker å tilrettelegge for større interesse for så vel 3D, felt og skiveskyting. På landsbasis kan vi si at interessen for buesporten er økende, men det har
de siste årene vært synkende deltagelse innen felt. Vi er kjent med at tilgjengeligheten til NM-arrangementene påvirker deltagelsen. Men vi ser også at det
arrangeres få feltstevner på landsbasis hvert år. Vi ser derfor på hva som kan
gjøres for å øke interessen for feltskyting. Nå ser vi frem til NM i 3D på Røros
hvor det er nær 150 påmeldte.
Med sportslig hilsen
Steinar
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Reisebrev fra WC Berlin 2018
Norge stilte med seks deltagere i årets verdenscup i Berlin. Verdenscupen samler de beste skytterne fra hele verden og her kjempes det om finaleplass i verdenscupen. Dette betyr at en får ingenting gratis her. Norge stilte med Mads
Haugseth, Runa Grydeland, Sunniva Lislevand og Anders Faugstad i Compound, og Sander Hasthi og Paul Andrè Hagen i Recurve.
Vi ankom Berlin på søndag kveld via Tegel flyplass, og som i fjor var det litt tull
med bagasjen, men etter en times tid kom heldigvis all bagasjen og med transporten på plass til avtalt tid kom vi oss på hotellet omkring leggetid.

Akkreditering og trening gikk etter oppskriften, med compound før lunsj og
recurve etter lunsj og dermed var mandagen ferdig og det var klart for kvalifisering på tirsdag morgen for Compound. Her hadde vi med Mads Haugseth, Anders Faugstad, Runa Grydeland og Sunniva Lislevand.
Skytingen foregikk på historisk område, på området ved siden av olympiastadion i Berlin. Stadion er vel omtrent som i 1936, men bærer preg av noe mindre
vedlikehold enn i praktdagene på 30-tallet.
Sunniva og Runa skjøt to gode og
jevne runder første og andre halvdel
og endte på henholdsvis 689 og 683,
12. plass på Sunniva og 24. plass på
Runa.

Anders skjøt to jevne runder og endte på 693 og 39. plass, mens Mads
begynte litt svakt, men skjøt seg opp
i andre halvdel og endte på 689 og
en 50. plass på han.
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Det som var spesielt akkurat i denne konkurransen var at det var første gang det
ble registrert verdensrekord på mixed team, og med de to gode resultatene til
Sunniva og Anders ble de registrert med Europa- og verdens-rekord med sitt
resultat, 1382 poeng. Det var et resultat som holdt til en 15 plass i denne verdenscupen, og de skulle senere møte Kazakhstan i sin eliminering. Dette ble en
jevn match, der det endte opp med 154-154 og shootoff. Her fikset Sunniva og
Anders videre avansement med 19 poeng mot Kasakhstans 17 poeng. Neste
match var imidlertid mot Tyrkia, som var nummer 2 etter innledende runde.
Her ble Tyrkia for sterke, de skjøt 160 mot Norges 153 og det ble en 9. plass på
det norske mixteam laget og mange sterke land bak seg på resultatlista.
Paul André og Sander skjøt etter lunsj, men dette var ikke dagen da de skulle
gjøre det store, de slet med å komme inn i godfølelsen med skytinga og endte
nedenfor streken for å delta i elimineringen. De kommer sterkere tilbake senere.
Både Runa og Sunniva hadde walkover i 48-delsfinalen, og i 24-delsfinalen
møtte Runa nederlandske De Laat, og det var ganske jevnt men det endte med
tap 136-139 for Runa.

Sunniva møtte russiske Savenkova i sin 24-delsfinale og her ble det også jevnt,
men i Sunnivas favør, det ble seier 140-139 og videre avansement der hun møtte
indiske Kumari. Kumari hadde skutt samme poengsum som Sunniva i forrige
runde, men her ble det færre poeng og Sunniva vant denne matchen lett med
137 mot 131.
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Neste motstander var Huang fra Cihinese Taipei, som var nummer 5
innledningsvis. Her var det jevnt hele veien, men også her ble det seier til Sunniva med 143 mot 141 og Sunniva var nå
i kvartfinalen i verdenscupen. Her
skulle hun møte Vermeulen fra Nederland. Vermeulen ble nummer fire
innledningsvis og her ble det for tøff
motstand for Sunniva som måtte se
seg slått med 146-142. Enden på visa
for Sunniva ble en solid 6. plass i fight
mot verdens beste compounddamer.
Bra innsats!
Mads skulle møte Hafelfinger fra Sveits, han kom aldri skikkelig i gang og
måtte se seg slått med 138-134 og en
57. plass på han.
Anders hadde Bega fra Luxemburg
som motstander i sin 48-delsfinale og
tok hjem seieren med 145 mot 142 og
neste motstander var Ebadi fra Iran,
og her ble det jevnt, med 143-143 og
shootoff, første pil skjøt begge akkurat likt, mens andre pil gikk i Anders sin
favør, 10 mot Ebadis 9 og Anders var videre til 16-delsfinale. Neste motstander
var franske Deloche og her ble det til slutt Deloche som dro hjem seieren med
144 mot 140. Det ble da satt sluttstrek her med en 17. plass til Anders.
Medaljefinalene ble skutt inne i
sentrum av Berlin, på Potsdamer
Platz, like ved hotellet som vi
bodde på, så det var enkelt å
komme seg til og fra banen. Vi
hadde dessverre ingen i medaljefinalene denne gangen, men det
er bare et tidsspørsmål før vi også
skal sitte og heie fram våre i kampen om medaljene.
Vi hadde imidlertid med et norsk
innslag i medaljeutdelingen, da
Paul H Paulsen var med og delte
ut medaljer.
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DELTAKERTOPPEN
UTE 2018
Drammen BS
Lillestrøm & OB
Bergen BS
Vigra IL
Stavanger BS
Fana BS
Laugen BK
Harstad BS
Klepp BS
Sarpsborg BS
Hardanger BK
Kristiansand BS
Lillehammer BK
Hamar & OB
Tinden BK
Rana BS
IL Yrjar
Harøy BL
Moss BS
Sandefjord BS
Skreia IL
Goma IL
Førde BS
Larvik BS
Sverresborg BS
Tønsberg & OB
SK Vidar
Valnesfjord BS

25
24
19
18
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
10
10
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7

Litt mer om årets uhøytidelige
konkurranse om hvilke klubber
som deltaer med flest skyttere
i et og samme stevne.
Oversikten er basert på innkomne resultater pr. 31. juli
og behøver derfor ikke være
helt korrekt.
Klubber med en stor mengde 3Dskyttere har denne gang
benyttet anledningen til en
skikkelig innsats og dette er
gjeldende for de tre første på
lista, der Drammen BS inntil
videre har tatt innersvingen på
Lillestrøm & OB.
Men en høstsesong gjenstår, så
YLInUVH«

Vi lar et arkivbilde av Bjørn
Fjeldhaug symbolisere Drammen
BS som har overtatt tabelltoppen.

9

Reisebrev NUM 2018
I fantastisk vær har 80 norske ungdomsskyttere deltatt, helgen 29.06-01.07, på
Nordisk ungdomsmesterskap. Fra tidlig morgen strømmet unge bueskyttere fra
nær og fjern, klare for dyst, til Oslo og Larvik. Det var oppført buss fra Oslo S.
til Stavern og deretter til banen på Månejordet.

Vel fremme på banen hadde de norske skytterne to timer på å sjekke inn og
forberede seg før T.K. og offisiell trening. Banen bestod av 86 matter hvor
nordmennene var spredt utover. Vi, som lagledere, fikk dermed god trening i
langdistanseløp og vannhenting. I strålende ettermiddagssol gjorde man de siste
IRUEHUHGHOVHQHI¡UGHWYDUWLGIRU´JULOOIHVWµ'HWEOHDUUDQJHUWJULOOIHVWPHGS¡O
ser, hamburgere og kylling, rett fra slakteren, samt en sommersalat. På kvelden
ble alle transportert tilbake til Stavern og politihøyskolen. Her lå vi på to-, treog firemannsrom.
Lørdag var dagen endelig kommet. Alle de norske skytterne var på plass til frokost og klare for innledende runder. I strålende sol og lett bris startet de lange
72 pilene. På grunn av den lange banen var det vanskelig å holde styr på alle
skytterne, men med hjelpen til klubbenes lagledere fikk vi sørget for at alle hadde nok å drikke og spise. Etter å ha ligget bak skjema under skytingen ble det
bestemt at skytterne bare fikk fem til ti minutters pause mellom rundene.
10 10

Da den innledende runden var over var det tid for lunsj, bestående av pasta bolognese og en frisk salat.
Etter en times matpause var det duket for lagfinaler. Her skulle ALLE skyte og
om det ikke var nok nordmenn til å danne lag i klassen ble man satt på nordic
lag, bestående av skyttere fra de andre nasjonene i tillegg. Her briljerte mange
nordmenn og det ble tatt 9 medaljer. På grunn av forsinkelser ble middagen
flyttet opp på/til Månejordet, for de som bodde på politihøyskolen. Vi fikk servert kylling med tilbehør samt en dessert bestående av sjokolademousse? Etter
middagen på banen fikk vi busset alle de slitne skytterne tilbake til Stavern hvorpå mange gikk og la seg mens andre nøt den sene sommer solen.
Søndag var det duket for finaler og alle de norske skytterne var klare for strid.
Vinden fra lørdag hadde løyet, men solen stekte som aldri før. Fra første skudd
var det allerede mange gode resultater. Samtlige norske skyttere gjorde sitt beste
for å komme til topps i norden, men det holdt ikke helt for alle. Gjennom en
dag stappet full med glede og sorg over tap og vinn stilte Norge sterkt i medaljekampen. Norge som nasjon tok hele 21 individuelle medaljer. Vi gratulerer. Videre var vi så heldige at TV2 var med oss på banen og laget en reportasje av
arrangementet som ble sendt i beste sendetid.
Vi sees igjen til neste NUM, da i Danmark.
Ungdomsutvalget
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NM Skive 2018

Fredrikstad sto som arrangør av NM Skive 2018 i år som i fjor.
De som hadde fulgt med på værmeldinga forsto at det kunne bli noen utfordringer med hensyn til vind den første konkurransedagen. Det ble satt igang tiltak
for å hindre at noen skulle bli skadet eller ting skulle bli ødelagt.
Det som var bra med denne til dels sterke vinden var at den kom så og si rett
bakfra, så skytemessig ble det ikke så ikke som fryktet. Og etter at arrangøren
hadde boltet fast toaletter, boder og andre flyttbare ting var det bare å sette igang
med skytinga.

Resultatene fra fredagens skyting viste at det ikke var topp forhold, men det var
heller ikke veldig dårlige resultater. Det ble til og med registrert noen norske rekorder etter at skytinga var unnagjort.
NM skal jo være en massemønstring, og vi ønsker at så mange som mulig stiller
til start. Så lenge vi er såpass få skyttere som vi er i Norge vil dette være stevnet
der en ønsker at så mange som mulig stiller til start. Hva som skjer dersom NM
blir så stort at arrangørene vil få problemer med å avvikle konkurransen i løpet
av de tre tilmålte dagene vi har til rådighet pr i dag vil nok bli en problemstilling
som må diskuteres og avgjøres om ikke så alt for mange år. Da må vi ta stilling til
om vi skal dele opp på samme måte som de gjør i Sverige med egne senior- og
juniormesterskap, eller om vi skal innføre poengkrav for å kunne stille til start.
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Det betyr også at da må en ta stilling til om NM skal være en massemønstring
eller ikke, eller om vi kan finne andre løsninger på avviklingen av NM.
Tilbake til Fredrikstad og lørdagens skyting. Dagen opprant med fint skytevær i
forhold til dagen før og en skulle tro toppresultatene ville renne inn, men det er
litt rart med et NM, det var mange som ikke skjøt det vi kunne forvente av dem,
mens noen holdt seg på nivået de burde ligge på. Norske rekorder individuelt ble
det på Marte Wang Rørdam fra Hamar og Omegn Bueskyttere i Barebow rekrutt
med 532 poeng, på Linda Cathrine Herud, HEG IL Bueskyttergruppe, i Instinkt
Damer med 658 poeng og på Lars Erik Amundsen, HEG IL Bueskyttergruppe, i
Instinkt Herrer på 647 poeng. Jeg viser ellers til resultatlistene når det gjelder lagskyting og de 18 rekordene som ble satt og plasseringen til slutt på de forskjellige
lagene.
Spenningen øker når søndagen kommer, for da er det vinn eller forsvinn, er du
litt ute av fokus et øyeblikk kan du bare pakke sammen utstyret for denne gangen.
Det ble flere spennende matcher, også på grunn av litt uberegnelige vindforhold
utover søndagen. Flere av de som ble regnet som favoritter måtte se seg slått og
vi fikk nye ansikter med til finaleskytinga i gamlebyen i Fredrikstad. Vi fikk med
oss at Mads Haugseth måtte gi tapt for lagkamerat Håkon Jenssen i semifinalen,
og Jensen hadde i den forrige matchen slått ut Anders Faugstad med ett poengs
margin. Morten Hegseth fra HEG IL tok seg også fram til en finale ved å slå Njål
Åmås i kvartfinalen og Eivind Lie i semifinalen og plutselig sto det to forholdsvis
ukjente skyttere i gullfinalen i Compound Herrer, Håkon Jenssen fra Yrjar IL og
Morten Hegseth fra HEG IL. Denne finalen ble veldig jevnt, det måtte skytes
shootoff for å avgjøre hvem som tok hjem gullet. Her viste Håkon Jenssen styrke
og skjøt et kryss mot Hegseth sin nier og tok med seg gullet hjem.

I Recurve Herrer dukket det også opp noen nye ansikter i tillegg til de gamle.
Fjorårets finalist, Sander Thorbjørnsen Hasthi fikk uventet stor motstand av Petter Raphaug og røk ut i 16-delsfinalen. Raphaugs lagkamerat, Stian Spildrejorde,
hadde plassert seg bra i innledningen med en fin 2-plass, og han hadde tak på
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motstanderne hele veien, vant 6-0 mot Dekeyser, Raphaug, deretter Andersen og
så Humlekjær. Dermed var det Spildrejorde som møtte Bård Nesteng i finalen.
Bård hadde også en grei seiersrekke med 6-0 mot Eriksen, Nilsen og Hagen. 7-1
mot Furnes, og så var det turen til Spildrejorde da. Bård tok de to første settene
greit og publikum sto vel bare og ventet på de siste to poengene før seieren var
berget. Men Stian ga seg ikke, han vant sett etter sett og sto igjen med seieren til
slutt med 6-4 over Bård og nok en fersk skytter på toppen av pallen.

I Recurve Damer fikk vi også nye ansikter som dukket opp, med Ralitsa Gencheva, som var med i NM for første gang, ettersom hun kommer fra Bulgaria og har
skutt aktivt der før. Katrine Hillestad kjenner vi fra før og hun tok seg fram helt
til gullfinalen og møtte der Ralitsa, og det ble jevn skyting hele veien, der de byttet på å vinne, og det endte på 5-5 og shootoff. Her skjøt begge to en åtter, men
Katrines åtter var bedre enn Ralitsa sin åtter og Katrine ble dermed norsk mester.
I Compound Damer var det vel mest godt kjente folk, noen nyere enn de andre,
og her endte det med at Sunniva Lislevand, som hadde overbevist hele veien til
finalen møtte June Svensen som tok seg til finalen denne gangen også. Sunniva
fortsatt sin gode skyting også i finalen og June holdt ikke følge på slutten, og dermed ble det seier til Sunniva Lislevand med 139-133.
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Det bestandig morsomt med flere skyttere i toppen, og dette er vel også redningen for sporten vår, det av vi stadig får opp nye sultne skyttere som utfordrer de beste og kjemper med nebb og klør for å klatre opp på toppen av pallen.
Dette skaper også en bredere topp og flere som jager hverandre til å bli bedre,
og det gjør også de etablerte skytterne bedre, så dette gavner alle sammen. Vi
ser også at flere av våre unge skyttere allerede hevder seg i verdenstoppen, og
jeg ser med spenning på hvordan dette vil utvikle seg framover.
Takk til Fredrikstad for et godt arrangert NM!
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Reisebrev - European Youth Championships 2018
Av Ragnhild Nordmelan

Europamesterskapet i skive for juniorer ble avholdt i Patras i Hellas 27 juni-1.
juli. Norge stilte med 6 deltagere:

Compound junior damer: Sunniva Widhagen Lislevand
Compound junior herrer: Anders Faugstad og Trym Andreas Isnes
Recurve junior damer: Katrine Hillestad
Recurve junior herrer: Sander Thorbjørnsen Hasthi
Compound kadett herrer: Sander Berner Figved
I tillegg til individuell deltagelse, stilte også Norge med to mix-lag i henholdsvis
recurve junior og compound junior.
Lagleder var Ragnhild Nordmelan
Flyet landet i Athen kl. 21 søndag kveld og vi ble plukket opp av en representant fra arrangøren. Vi skulle transporteres til Patras i buss sammen med 3
andre nasjoner, en busstur på ca 2,5 timer. Etter en times venting skulle vi kjøres til hotellet, men det ble en utfordring med å få all bagasjen inn i bussen.
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De hadde satt opp en buss med 50 seter til de 50 personene som skulle fraktes,
men hadde glemt at skytterne har relativt mye bagasje med seg. Vi måtte vente
enda to timer på at de skulle få tak i mer transport og da var vi ikke på hotellet
før kl. 03.00, natt til mandag.
Hotellet var det ikke så mye å si på. Litt slitent men det var et badehotell med
basseng og strand, noe som falt i smak! Hotellet lå ca 8 km fra sentrum og langt
fra andre fasiliteter enn det som var tilgjengelig på hotellet. Det ble ikke så mye
anledning til bading, siden skyttere var i aksjon stort sett hele uken. Vi var forberedt på typisk gresk sommerklima med mye sol og varme, men der hadde
værgudene andre planer. De første dagene regnet det, ikke så veldig mye under
konkurransene men nok til å bli våt. Dette var nok heller en fordel for de norske skytterne. Vi er vant til at det regner om sommeren.
Den trøtte norske gjengen, som ikke orket å ta bussen til treningsbanen på mandag morgen, hadde en sen frokost og tok taxi inn til sentrum for å hente akkreditering. Etter en del dirigering hit og dit og med litt kjeft fra arrangøren for at
vi ikke fulgte opplegget de hadde tenkt (men ikke kommunisert), fikset de buss
tilbake til hotellet for oss. Etter en god lunsj på hotellet, var alle klar til en tur
på treningsbanen, som lå i utkanten av sentrum. Banen lå rett utenfor stadion
som innledende skyting og finaler ble avholdt.
Tirsdag var det offisiell trening med utstyrskontroll. En overivrig gresk dommer ville ikke la Anders Faugstad stille i skyteskjorte med logo fra privat sponsor. Argumentet var at Trym Isnes, som stilte i samme klasse, ikke hadde tilsvarende logo. Anders kom gjennom kontrollen med teip over logoen, men etter at
hoveddommer fikk sett nærmere på saken var det likevel greit at Anders fikk
vise frem logoen for sin sponsor.
Siden det ikke var tid til å reise tilbake til hotellet for å spise lunsj, hadde vi bestilt lunsjpakker fra hotellet. Her var det tydeligvis kommunikasjonssvikt. Det
kom ikke noe lunsj fra noen hotell og etter litt frem og tilbake, fikk vi baguetter
av arrangøren. Det var en del til overs fra lunsjen til de frivillige. Dette fungerte
de neste dagene, men denne maten var ikke mye å skryte av.
Onsdag morgen var konkurransen i gang for alvor, med innledende skyting. Juniorene skulle i ilden først og kadettene etter lunsj. Som lagleder merker
man hvilke nasjoner som er å regne med og hvem som man ikke kan vente seg
stort av. Norge er ikke en nasjon som har utmerket seg spesielt. Nå var det en
helt annen stemning. Etter hvert som Sunniva og Anders til stadig ble nevnt av
kommentatoren, at disse stadig lå i ledelsen, begynte jeg å få skrå blikk fra trenere og lagledere fra andre nasjoner. Samtidig leverte Katrine noen imponerende
runder som fikk folk rundt til å måpe. Senere var Sander Berner Figved også
oppe på kommentatorens liste en stund. Sunniva sin norske rekord satte et fint
punktum for dagen.
18 18

2OD.OnSEDNNHQRJ1LQD$6WDQGHUKROHQ9LQVWUD
1(77%87,..(19c5

+9(0(59,"
7UDGERZ1RUJHEOHVWDUWHW
RSSDY2ODLRJ1LQDEOH
PHGSnODJHWL9LHU
EHJJHWRDNWLYHEXHVN\WWHUH
RJEXHVN\WLQJHUHQOLYVVWLOIRU
RVVGHWHUEnGHKREE\HQRJ
MREEHQYnU
9L¡QVNHUnELGUDGHUYLNDQ
PHGNXQQVNDSHQYLKDU
WLOHJQHWRVVRJYLMREEHUIRUHW
OHYHQGHRJDNWLYW
EXHVN\WWHUPLOM¡L1RUJH

3nZZZWUDGERZQRNDQGXILQQHP\HDYYnUWXWYDOJDYEXHVN\WWHUXWVW\U9L
NDQWLOE\EnGHNRPSOHWWHVWDUWSDNNHUWLOSDVVHWIRUQ\HVN\WWHUHRJXWVW\UWLO
HUIDUQHVN\WWHUHVRPOHWHUHWWHUQRHVSHVLHOW9LKDUXWVW\UIRUODQJEXH
LQVWLQNWRJEDUHERZVN\WWHUHQRJVNDIIHUDQQHWXWVW\USnIRUHVS¡UVHO

%XHVN\WLQJHUIRUDOOH
9LYLODWVnPDQJHVRPPXOLJVNDOInRSSOHYHJOHGHQYHGEXHVN\WLQJHQWHQGHW
HUVRPUHNUHDVMRQHOOHUVRPDNWLYNRQNXUUDQVHVN\WWHU
.DQMHJNRPPHRJWHVWHXWVW\U"
-DGHWNDQGXYLOHJJHUWLOUHWWHIRUDWGXNDQNRPPHRJSU¡YHXWVW\UKRVRVV
RJYLKMHOSHUGHJPHGEXHSLOHURJDOWDQQHWGXWUHQJHUIRUnNRPPHLJDQJ
2PGXKDUGUHYHWPHGEXHVN\WLQJHQVWXQGNDQYLRJVnKMHOSHGHJPHG
WHNQLNNRJWXQLQJEDUHWDNRQWDNWPHGRVV
+YRUGDQNDQMHJNRPPHLJDQJ"
9LRSSOHYHURIWHDWQ\HVN\WWHUHULQJHUHOOHUVHQGHUHQPDLOI¡UGHEHVWLOOHUHQ
EXHSDNNHRJGDIRUV¡NHUYLnLQQKHQWHVnP\HLQIRUPDVMRQRPVN\WWHUHQVRP
PXOLJ9LNRPPHUPHGDQEHIDOLQJSnGUDYHNWEXHW\SHRJXWVW\URJWLOSDVVHU
SLOHUHWWHUVN\WWHUHQV¡QVNHU

%XHVN\WLQJHUHQIDQWDVWLVNVSRUWVRPKDUQRH
nWLOE\GHIOHVWHXQJVRPJDPPHO

+925(59,"
%XWLNNHQHUORNDOLVHUWSn9LQVWUDL*XGEUDQGVGDOHQRJEHV¡NHQGHHU
YHONRPPHQLQQRPIRUHQSUDWRPEXHVN\WLQJRJXWVW\U.RQWDNWRVVSn
WHOHIRQHOOHUPDLO SRVW#WUDGERZQR
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Torsdag var dagen for individuelle finaler og igjen var det juniorene som skulle
skyte først. Ikke alle var fornøyd med sin skyting, men som en liten nasjon var
det imponerende med tre av seks skyttere i kvartfinalen. Da dagen var over, var
det klart at Anders hadde kvalifisert seg til gullfinale og skulle møte danske Simon Olsen, som var rangert som nr. 5 under innledende skyting. Katrine vant
flere finaler og avanserte fra en 22. plass til en 7. plass.
Fredag kunne vi ta det litt med ro på morgenen, siden det først ble arrangert
uttak til ungdoms OL og der hadde ikke vi med noen kandidater. Nå var det
bare mix team finaler igjen og vi hadde med to lag, compound junior med Sunniva og Anders og recurve junior med Katrine og Sander Hasthi. Vi startet med
oppvarming på treningsbanen. Katrine og Sander skulle inn i 1/8 finale og skulle starte først. Ansers og Sunniva hadde WO til ¼ finale og hadde litt ekstra tid
til forberedelser og ble igjen på treningsbanen sammen med Sander Berner Figved. Like etterpå oppdaget Anders Faugstad en skade sin bue og han våget ikke
å skyte med den videre i konkurransen. Trym Isnes, som på det tidspunktet var
ute av konkurransen, lånte villig bort sin bue til Anders. Det var nå ca en time til
Anders og Sunniva skulle skyte sin første match. Trym tok rollen som coach for

Katrine og Sander Hasthi. Jeg gikk tilbake til treningsbanen. Katrine og Sander
skjøt godt i sin finale mot Tyskland og begge lag fikk 4 poeng, som betydde
shoot off. Tyskland presterte å skyte 20 poeng mot våre 16.
Nå startet en imponerende effektiv og konstruktiv prosess med å tilpasse Tryms
bue til Anders. Sander Berner Figved og Sunniva Lislevand brukte all sin kunnskap og var utrolig god støtte for Anders i en frustrerende situasjon. Noen minutter før start sto laget klart til start til sin første finale.
20 20

Den første matchen vant de men tapte den neste. Selvfølgelig preget hendelsen
skyttere resultatet hadde muligens blitt enda bedre uten denne hendelsen, men
de viste stor styrke og gjorde det beste ut av det. Samtidig utviste hele det norske laget en fantastisk lagånd.
Lørdag var dagen for compound finaler, bronse- og gullfinaler. Finalearenaen
var rigget i sentrum av Patras, på en pir nede ved havna. Det var treningsbane
rett utenfor konkurransearenaen og skytterne hadde gode og like forhold begge
steder. Hele laget var sammen med Sunniva og Anders før start og ladet opp
med noe kaldt å drikke på en kafe like utenfor arenaen. Først ut var Sunniva og
Anders i bronsefinale i mix lag mot Storbritannia. Motstanderen hadde en massiv heiagjeng på tribunen, i motsetning til Norge, som hadde
halve laget på banen. Dette ble
en utrolig jevn match med resultat 144-144 og shoot off. Spenningen var intens til siste pil og
Storbritannia måtte ha 10 på siste
pil for å vinne og kvitterte med
en X. Da ble det den sure fjerdeplassen til Norge, men verdifull
trening på å stå på finalearenaen. En times tid senere og
siste match for dagen, var det tid
for Anders sin gullfinale. Fremdeles med Trym sin bue, stilte
Anders til start. Matchen startet
ganske jevnt, men dansken dro
tydelig ifra og vant med 146 poeng mot Anders sine 140 poeng.
Surt med nok et tap for Anders,
men en sølvmedalje fra jr. EM er
ikke verst!
Søndag var finaledag for recurve og skytterne ba om å få en dag til å nyte omgivelsene på hotellet, siden ingen av våre skulle skyte. Etter en så aktiv uke, fikk
alle slappe av en dag på stranden før hjemreise. Denne kvelden var det også
avslutningsfest for alle deltagere og lagledere. Alle som bodde på andre hotell,
ble fraktet ut til vårt hotell. Det var rigget opp til dans og egen DJ ved det ene
bassenget og festen varte til kl 01.00. Vi var ikke de siste som gikk hjem!
Resultater

Compound jr. damer: 6 Sunniva Lislevand
Compound jr. herrer: 2 Anders Faugstad
Compound jr. herrer: 17 Trym Isnes
Recurve jr. herrer: 17 Sander Thorbjørnsen Hasthi

Recurve jr. damer: 7 Katrine Hillestad
Compound kadett herrer: 9 Sander Berner Figved
Compound jr. mix team: 4
Recurve jr. mix team: 9
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GigaScan™
Scan-Based Inspection Systems
Vi har utviklet et spesielt kamera-basert system for
geometrisk måling og skanning av fri form.
Systemet er ofte både bedre og langt billigere enn
andre systemer for 3D måling og 3D skanning .
Egner seg like godt for store ting man ikke får inn i
en målamaskin, som små ting med avansert geometri.
Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software ,
men er ikke låst til den...
Ta kontakt for demo og tilbud .
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