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Helgens åpne klubb-
mesterskap i buesky-
ting ble noe utenom 
det vanlige. To ver-
densrekorder, to 
europarekorder og ti 
norske rekorder 
sørget for rekord-
skred i Sandefjord 
Bueskytterhall.
Linda Hansen 
linda.hansen@sb.no

Søndagens stevne i regi av San-
defjord Bueskyttere hadde sta-
tus som internasjonalt stjerne-
stevne. Det ble skutt på både 25 
(60 piler) og 18 meter (30 piler), 
og på 25-meteren ble det satt to 
verdensrekorder og to europa-
rekorder. 

" 
Det er moro at 
det ble skutt 
så bra i hallen! 

Det viser at den fungerer 
bra. Fantastisk lys og god 
atmosfære gjør at skyt-
terne trives i hallen, og det 
kan nok ha vært en med-
virkende årsak til de gode 
resultatene.
johny SandBæk
Sandefjord Bueskyttere

– Fire internasjonale rekorder 
på et norsk stevne er ikke van-
lig. Det hører med til sjeldenhe-
tene. Så vidt vi vet, har det ikke 
skjedd på et norsk stevne før, 
sier Johny Sandbæk i Sande-
fjord Bueskyttere.I tillegg til 
disse fire rekordene ble det 
også satt ti norske rekorder. Det 
ble med andre ord et skikkelig 

rekordskred. 
– Det er moro at det ble skutt 

så bra i hallen! Det viser at den 
fungerer bra. Fantastisk lys og 
god atmosfære gjør at skytterne 
trives i hallen, og det kan nok 
ha vært en medvirkende årsak 
til de gode resultatene. I tillegg 
må det sies at det var mange 
gode skyttere med, sier Sand-
bæk.

Sikret verdensrekord
Helgens stevne, som var seson-
gens siste innendørsstevne, 
samlet 32 bueskyttere. Omtrent 
halvparten av dem var fra ar-
rangørklubben, og Sandbæk 
kan stolt fortelle at én av klub-
bens deltakere sørget for to av 
de gjeveste rekordene.

– Sunniva (Lislevand) skjøt 
580 poeng i compoundklassen 
for juniorer; to poeng over gjel-
dende rekord. Det holdt til både 

ny verdensrekord og europare-
kord.

Lislevand forbedret også re-
korden på 18 meter, fra 291 til 
293 poeng. Denne rekorden er 
gjeldende både i junior- og se-
niorklassen, ifølge Sandbæk.

Mange norske rekorder
Den andre store rekordsanke-
ren i helgen var Sander Hasti 
fra Sarpsborg. Med 589 poeng 
banket han inn både verdensre-
kord, europarekord og norsk 
rekord i recurveklassen.

– Han slo dermed den seks år 
gamle rekorden til Sandefjords 
Paul André Hagen. Sander fikk 
to poeng mer enn det Paul 
André fikk i 2012, forteller 
Sandbæk.

Foruten Lislevand var det 
også andre Sandefjord-skyttere 
som gjorde det skarpt på hjem-
mebane, deriblant Orsolya 

Csakvari. Hun skjøt glimrende i 
damenes barebow-klasse, og 
økte den norske rekorden fra 
486 til 520 poeng. Videre viste 
Stig Gøran Berget at han er i 
form. I herrenes barebow-klas-
se sikret han ny norsk rekord 
med 539 poeng. Terje Bøe økte 
også rekorden i barebow i her-
reklassen 50+, med 517 poeng. 

I tillegg ble det også to nye 
norske rekorder i lagkonkur-
ransen i barebow. Stig Gøran 
Berget, Terje Bøe og Morten 
Schelander satte ny rekord i se-
niorklassen, mens Andreas Fal-
kenberg, Kjell Bøe og Terje Bøe 
satte ny rekord i klassen 50+.

– Alle disse rekordene ble 
skutt på 18 meter med 30 piler, 
opplyser Sandbæk, og legger til 
at klubbens breddeskyttere 
også leverte resultater som var 
nærme gjeldende rekorder.

Rekordskred i Sandefjord Bueskytterhall

Sunniva helt suveren
VerdenSrekordholder: Sunniva Lislevand, som representerer Sandefjord Bueskyttere, imponerte stort under helgens klubbmesterskap, og kan nå skilte med 
verdensrekord i compound. arkiVfoto: linda hanSen

Med minst mulig margin 
tapte Runars håndballda-
mer plassen sin i 2. divi-
sjon, da de møtte Våg i 
sesongens siste serie-
kamp.
Bernt Horvik
sporten@sb.no

Etter 19-27-tap mot Randesund 
lørdag, måtte laget ha minst ett 
poeng mot høytplasserte Våg i 
sesongavslutningen i Karuss-

hallen søndag. Og det så lenge 
lyst ut. Runar ledet hele kam-
pen, helt til det gjensto fire mi-
nutter. I sluttminuttene glapp 
det for Haukerød-laget, og Våg 
vant knepent, 31–30. 

Dermed endte Runar på den 
sure 11.-plassen på 2. divisjons-
tabellen. Laget fikk like mange 
poeng som Kragerø (11 poeng), 
men ettersom telemarkslaget 
hadde sluppet inn ni færre mål i 
løpet av sesongen, berget de 
plassen i divisjonen.

– Dette var virkelig surt. I dag 
spilte vi en fantastisk angreps-
kamp, den klart beste for se-
songen. Men vi klarte ikke å få 
tak i et par av spillerne til Våg, 
spesielt når de spilte syv mot 
seks. Embla Eriksen var banens 
suverent beste spiller, og hun 
foret vår toppscorer Pia Mørk 
Hem med pasninger på strek. Vi 
ledet 29–28 da det gjensto 
drøye fem minutter, men dess-
verre glapp det i sluttminutte-
ne.   Alt i alt var det mye godt 

spill, men det er jo ikke mot 
topplagene vi skulle ha hentet 
poengene. Det skulle ha kom-
met mye før, sa en meget skuf-
fet Runar-trener Lars W. Andre-
sen etter tapet mot Våg.

Han var fornøyd med innsat-
sen til Eriksen og Hem, og ga 
også et lite pluss til Anniken 
Aasheim og Kathrine Fjære.

Runar-damene slet også i lør-
dagens kamp mot Randesund i 
Sukkevannshallen. Laget holdt 
riktignok godt følge før pause, 

og lå kun under med tre mål, 
8–11. Men også i denne kampen 
ble det tap.

– Vi slet egentlig hele veien, 
Det var vel bare Anniken Aash-
eim som meldte seg på i en pe-
riode. Vi møtte et Randesund-
lag som hadde fått tilbake alle 
spillerne etter skader, og det 
var virkelig på hugget. I realite-
ten hadde vi ikke en sjanse i det 
hele tatt, sa en misfornøyd Ru-
nar-trener.

2. divisjonsplassen glapp for runar-damene


