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Sterk skyting i Himmelspretten

Viser god form foran EM

Laila Fevang (22) og Sunniva Lislevand (17) skal skyte for Norge under EM om to uker. Jentene viser
god form kort tid før det braker løs i England.
Ann Kristin Saastad, ann.kristin.saastad@sb.no, 920 83 930

I slutten av april fikk Fevang og Lislevand beskjeden de har håpet på. Jentene fra Sandefjord Bueskyttere
skal representere Norge under EM i Birmingham i slutten av måneden.
– Det er bare to damer i den norske troppen. Moro at begge skyter for Sandefjord, sier Johny Sandbæk i den
lokale klubben.
Jentene ble tatt ut etter svært god skyting i Göteborg Open, samt Fevangs sterke prestasjon under
European Grand Prix i Sofia. Der satte hun ny personlig rekord med 683 poeng.
I etterkant av uttaket har jentene også vist seg stabilt gode, senest under Himmelspretten i Lillestrøm sist
uke. Der vant Fevang klassen for compound damer, mens Lislevand ble nummer tre.
Sistnevnte satte for øvrig to nye norske rekorder for sin aldersklasse.
Både spent og usikker
– Å bli tatt ut til EM har vært et stort mål, så nå bare gleder jeg meg, sier Laila Fevang.
Hun fikk sin internasjonale mesterskapsdebut for ett år siden under VM. Det ga mersmak.
– Til tross for sidevind og regn var det veldig moro og jeg var godt fornøyd, sier jenta som tok seg videre til
finaleskytingen.
Nå håper hun på nye gode resultater.
– Jeg er litt spent og noe usikker på hva jeg kan forvente. Nivået blant damene har økt veldig det siste året,
så jeg får bare gjøre mitt beste og håpe at det er godt nok, sier hun.
17-årige Lislevand er klar for sin internasjonale mesterskapsdebut. Hun har nylig meldt overgang til
Sandefjord Bueskyttere og skal starte på Toppidrett ved SVGS til høsten. Med Morten Bøe som trener håper
hun på å ta nye steg innen idretten.



