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Sandefjord Bueskyttere 

sine unge jenter 

har allerede vært ute og representert. 

 

 

12 til 16 april var Laila Fevang og Ralitsa Gencheva Sofia i Bulgarie å skjøt sitt 

første utendørsstevne denne sesongen. Stevnet var et European Grand Prix 

stevne, med kvalifisering til EM hvor hele den europeiske eliten var med.  

 

Ralitsa som bare har bodd i Norge under et år måtte her representere Bulgaria, 

da vårt forbund, NBF ikke følger de internasjonale regler rundt flytting og 

representasjon, ei heller slik som de fleste nasjonale forbund gjør. NBF har en 

regel på 3 år før en kan representere og delta i Norske mesterskap. 

Internasjonalt og i NIF er det normalt med 1 år. 

 

Ralista ble her beste Bulgarske jente under innledende skyting. Ralitsa hadde 

eksamener på Bulgarsk videregående som hun tar ved siden av Norsk 

undervisning under finalene og kun derfor ikke delta i disse. 

 

Laila Fevang skjøt i comp. Damer og var nr 5 etter innledende skyting. 

Laila skjøt meget bra, ny personlig rekord, 583 poeng som er meget høyt så 

tidlig i sesongen og på et høyt internasjonalt nivå. Laila møtte den italienske 

jenta, Laura Longo, som er rangert som nr 13 på worldrankingen i ¼ finalen og 

måtte se seg slått med fattige 2 poeng. Laila ende på en flott 5 plass totalt. 

 

I Helgen har Ralitsa, Laila og Sandefjords Bueskyttere sin nye skytter Sunniva 

Lisslevand 17 år, skyter compound, starter på SVGS fra høsten og meldt 

overgang til Sandefjord nå fra 15 april, på tur til Gøteborg Open. 

 

Gøteborg Open, et maraton stevne med to 720 runder på lørdag, en 720 på 

søndag med påfølgende finaler. Dette teller også som uttak til EM 
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Været var ikke helt som det skal være, med 7 grader på det meste lørdag,  

3 grader og snøvær på søndag. 

Våre 3 jenter så ikke ut til å bry seg om dette og skjøt meget bra. 

 

Ralitsa Gencheva lå som nr 3 etter lørdagens skyting i Recurve damer, etter 

søndagens skyting skjøt hun seg opp til 2 plass.  

Ralitsa vant sin ¼ finale 6-4 Semifinalen vant hun 6-0 og var klar for 

Gullfinale.  

Her tapte Ralitsa 3-7.  

Meget sterk innsats av vår 19 år gamle jente. 

 

I compond damer var Laila Fevang meget sterk. Hun ledet etter begge runder 

var skutt på lørdag. Dessverre virket det som laila sitt utstyr ikke tålte det 

kalde været og hun tapte sin ¼ finale på søndag. Laila fikk utstyrsfeil på siktet 

og seriene flyttet seg ut til åttere. Meget overbevisende skyting av Laila i helgen 

også. 

 

Sunniva Lislevand skjøt sitt første stevne for Sandefjord Bueskyttere i Gøteborg 

i helgen. 

Sunniva skyter også i Compound Damer sammen med Laila. De to blir et sterkt 

team fremover. 

Suniva lå som nr 3 etter innledende skyting og skjøt meget bra under finalene. 

Hun har det nest høyeste skåret som ble skutt i finalene, bare vinneren Helena 

Forsberg som skjøt sin beste finale slo henne, 142 mot Sunniva sine 139 i 

Gullfinalen 

 

Sandefjord Bueskyttere gratulerer vår dyktige unge jenter med meget sterk 

skyting. Vi gleder oss til sommersesongen starter for alvor. 
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