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Redaksjonelt:
Nå skriver vi alt September og høsten nærmer seg med raske skritt. Vi bueskyttere har avholdt to
fantastiske Norske mesterskap, NM skive og NM 3D. Begge med rekorddeltagelse. Når dette leses
er vel NM i Felt avviklet. Dessverre med noe lav deltagelse.
Håper at dette også tar seg opp neste år. Håper dessuten at flere skyttere ser fordelen av å delta i
flere disipliner. Det er god matching for skogens skyttere å delta i stevner inne og vise versa.
Vi som var på NM 3D fikk en flott opplevelse. Foruten et flott vær og nydelig natur, var nok
banketten på lørdag noe som en matglad redaktør satte pris på. Den var bare fantastisk. Meget god
hjemmelaget mat, og det kake og dessertbord som ble servert etterpå var bare «ille bra».
Frister til gjentagelse neste år. Dessuten var opplegget for oss bobilreisende meget bra. TAKK!
Ellers så står jo de internasjonale mesterskapene for døren i tur og orden. Følg med på Ianseo.net
og youtube. Det blir garantert noen spennende dueller. La oss håpe at noen norske er med.

Forsidebilde:
Det er lov til å være litt patriot .
Her ett fantastisk bilde av Hvalers egen Norgesmester i Recurve Damer, Lisbeth Iversen
Foto: Svein Erik Nordeng

Utgiver:
Norges Bueskytterforbund

Bladet kommer ut med ti nummer

0840 Oslo

Årlig, med unntak av januar og juli

Bankkonto: 5134.06.05997

Utsendelse ca. den 15. i måneden.

Tlf: 21 02 97 85
E-post: bue@nif.idrett.no
Internett: www.bueskyting.no
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Abonnementet er inkludert i
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Presidenten
har ordet.

Jeg vil aller først takke Fredrikstad Bueskyttere for vel gjennomført NM skive 2017.
Avslutningen med finaleskyting for damer og herrer recurve og compound ved vollene i
gamlebyen vil nok alle huske. Jeg tror de aller fleste ønsker en gjentagelse av dette ved neste
NM skive i 2018.
Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere alle norske mestere og medaljører med deres
prestasjoner.
Deltagelsen ved årets NM skive var ca. 9 % høyere enn i 2016, men omtrent på samme nivå
som i 2015. Deltagelsen i aldersbestemte klasser var på samme nivå som i 2016.
I World Cup i Berlin som ble arrangert i perioden 8. til 13. august hadde vi med 3
compoundskyttere og 3 recurveskyttere. Individuelt gjorde Mads Haugseth og Runa Grydeland
det best med henholdsvis 9. og 15. plass. I compound mixed team fikk våre utøvere en 7. plass.
Recurveskytterne Paul Andre Hagen, Sander Thorstensen Hasthi og Simen Burhol presterte
best i lagskytingen med en 25. plass.
I EM Felt i Mokrice i Slovenia som ble arrangert i perioden 22. til 26. august hadde vi med 3
compound-skyttere. Anders Faugstad fikk en 5. plass i juniorklassen. Njål Åmås og Eivind Lie
fikk henholdsvis en 7. plass og en 25. plass. Eivind Lie fikk problemer med buen da festet til
stabilisatoren løsnet.
Vi kan internasjonalt nå se frem imot Para VM i Beijing i midten av september, VM 3D i
Robion i Frankrike i dagene 19. til 24. september, VM for ungdom i Rosario i Argentina i
dagene 2. til 8. oktober og VM skive i Mexico i dagene 15. til 22. oktober. Vi ønsker alle våre
utøvere og ledere lykke til.
Jeg vil avslutte med å minne om siste frist for overgang til å benytte IANSEOs eksportformat
for stevneresultater som er fastsatt til 21. oktober 2017, se fyldig redegjørelse i juni-utgaven av
Buestikka.
Med sportslig hilsen
Steinar
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Gold Tip Classic
karbonpiler.
Ny type karbonpil fra
Gold Tip. Dette er skaft
spesielt beregnet for deg
som vil ha tunge og
solide karbonpiler med
mye tyngde foran (FOC).

Veil. pris: 151,-

Bearpaw
sidekogger tube:
Veil. pris: 560,-
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DELTAKERTOPPEN
UTE 2017
Lillestrøm & OB
Vigra IL
Ullensaker BK
Drammen BS
Kristiansand BS
Sandefjord BS
Bergen BS
Laugen BK
Harøy BL
Tinden BK
Larvik BS
Rana BK
Fana BS
Lillehammer BK
Fredrikstad BS
Harstad BS
Klepp BS
Hamar & OB
Hardanger BK
Moss BS
Sverresborg BS
Stavanger BS
Sarpsborg BS
Skreia IL
IL Yrjar
Oslo BS
Tustna IL
Sortland BK
HEG IL
Tønsberg & OB
===============================
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En oppdatert oversikt over de
klubber med størst deltakelse i
stevner, ga få store endringer.
Riktignok gjorde Kristiansand
et byks oppover og Larvik BS
likeså med sine 14 deltakere i
NM Skive. Takk til nevnte
mesterskap klorte så vel IL
Yrjar som Oslo BS seg fast på
oversikten.
Som det fremgår så har vi nå
satt «bunnstreken» på 7
deltakere, men flere av
klubbene like over streken, har
et større potensial. Vi får
VH«
Men i toppen ser det ut til å
være vanskelig å fravriste
Lillestrøm sin stødige posisjon
med 22 deltakere i samme
stevnet.

Bjørn I. Svensen

Oppsummering NM Skive 2017 ² Fredrikstad
Nå begynner vi så vidt å komme til hektene etter den fantastiske NM-helgen. Enda har vi ikke
den fulle oversikten, men nok til å skissere i store trekk:
Fredrikstad Bueskyttere
(FBS) feirer i år sitt 60 års
jubileum ² samme år som
Fredrikstad by har sin 450
års feiring. En solid
plattform for årets utendørs
Norgesmesterskap i Skive.
Etter samarbeid med
kommunen ble mesterskapet
avholdt på banen under det
historiske, ærverdige
Kongsten Fort ² der NM for
øvrig også ble arrangert
tilbake i 1972.
Foruten NM Skive ble det denne helgen også arrangert Triathlon, Ladies Tour of Norway samt
VM i seiling, i Fredrikstad. Arrangørene valgte å samarbeide om programmet og koordinere
gjennomføringene - helgen ble døpt µ,GUHWWVIHVWHQµ
Vi i Fredrikstad Bueskyttere så muligheten til å promotere både idretten vår og
Norgesmesterskapet. Vi hadde derfor, foruten aktiviteten på banen, en stand på den store
festivalplassen på lørdag, med skyttere som tilbød barn og voksne å teste bueskyting.
Værmeldingen var svært dyster og
våt i begynnelsen av uken, og det
var så vi vurderte masseinnkjøp av
snorkler til skytterne. Etter som
helgen nærmet seg ble det betydelig
bedre, så selv om vi fikk en del
regn var det også perioder med
opphold og til og med solskinn.
Det var totalt påmeldt 282 skyttere,
av disse var det til slutt 260 som
stilte på linjen. Det ble kåret 26 Norgesmestere og delt ut 69 premier individuelt.
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NM startet med skyting for de
aldersbestemte klassene og barebow paࡈ
fredag 18. august. Mye flott skyting og
gode resultater.

Fredrikstads ordfører Jon Ivar Nygård stod
for den offisielle åpningen av NM lørdag
morgen kl 08.00. TK, etterfulgt av
innledende runde for seniorene startet rett
etter avspillingen av Nasjonalsangen. Det
ble mange gode resultater i det skiftende
sommerværet.

Lørdag delte også «Buens Væpnere» ut stipend til en ung lovende skytter; Sander Figved fra
Klepp bueskyttere.
Lagskyting er alltid spennende og i år
var det totalt 43 lag med, fordelt over
de 8 klassene. Gullfinalen i Recurve ble
et Østfold-oppgjør mellom Sarpsborg
og arrangørklubben, der Fredrikstad
gikk av med seieren. De to finalelagene
bestod av Per-Olav Rusås, Bjørn Ruud
og Sander Torbjørnsen Hasthi for
Sarpsborg, og Lars-Erik Humlekjær,
Bård Magnus Nesteng og Stine
Torjusen Nygaard for Fredrikstad.
Det ble også notert 6 norske rekorder i
helgen.

Rosinen i pølsa
Nøkkelpersoner i FBS begynte tidlig å skissere måter der vi kunne være med å bidra til en mer
spektakulær visning av sporten, - både for skytterne selv, samt publikum og presse.
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Løsningen ble å kjøre de 4 gullfinalene i Recurve og Compound i Gamlebyen. Da idéen først ble
lansert virket VRPHWµORQJ-VKRWµ å faktisk få det gjennomført, men etter samtaler og møter med
Forsvarsbygg og kommunen fikk vi det til.
Grunnet parkeringsutfordringer fikk vi publikum til å rusle fra banen de få minuttene det tar til
vollgraven ² GHWEOHUHQHµSLO-grimsferdHQµ
I finalene stod skytterne på oppbygd repos på Gamlebysiden og skjøt over vollgraven, og vi la
opp til alternerende skyting for maksimal effekt. Pil-løpere fraktet pilene tilbake til skytterne
mellom hvert sett.
Været viste seg fra sin beste side og vi hadde strålende ettermiddagssol hele tiden. Både
bueskyttere og publikum satt rundt på vollene og fulgte spent med på skytingen ² det ble en flott
bueskytter-opplevelse og god reklame for sporten.
Compound Damer var først ute med
et Sandefjord-internoppgjør. Laila
Fevang møtte Sunniva Lislevand, der
Laila stakk av med seieren 131p ²
127p.

Compound Herrer gikk mellom Morten Bø fra Sandefjord og Mads Haugseth fra Yrjar. Morten
avsluttet som norgesmester med 144p, 3 poeng foran Mads.

11

I Recurve Damer var det den erfarne
senioren Lisbeth Iversen fra Hvaler som
skulle møte den unge talentfulle skytteren
Katrine Hillestad fra Stavanger Bueskyttere.
Katrine er Kadett, men velger å stille i
seniorklassen. Seieren fikk vi beholde i
Østfold da Lisbeth skjerpet seg, snudde
matchen til sin favør, og vant 6-4.
For å avslutte årets NM var det Recurve
Herrer sin tur, og enda et lokaloppgjør
mellom hjemmefavoritten Bård Nesteng og
Sander T. Hasthi fra nabobyen Sarpsborg.
Bård viste oss at han, tross utallige timer med
tøft program med snekring og sjauing til
mesterskapet, setter tiere når det teller. Han
sikret klubben årets siste norgesmestertittel
på hjemmebanen.
Etter at gullfinalene var avsluttet ble det
medaljeutdeling til de nye norske mestere og
medaljører av president Steinar Risinggaࡈ
rd. NM-general Magne Nilsen hadde bestemt seg for å
sette norsk rekord i effektiv premieutdeling og styrte både publikum og medaljørene med stødig
hånd og guiding via mikrofonen. Uoffisiell norgesmester-tittel tildeles herved generalen!
Det var for øvrig svært hyggelig at så mange overvar premieutdelingen i ettermiddagssolen i den
historiske Gamlebyen.
Etter avsluttende takketale, stod det bare igjen opprydding av 54 matter, flere telt, bannere,
sponsorskilt samt ikke minst hele finaleoppsettet i Gamlebyen. Betingelsene for bruk av bane og
gullfinalearena var at alt måtte være fjernet i løpet av søndagen ² de siste av oss dro hjemover ved
midnatt.
Med dette vil Fredrikstad Bueskyttere rette en stor takk til skyttere, klubber, frivillige, dommere
og alle andre som bidro til aࡈ
lage tidenes største NM skive.
Det er vel nå kjent at vi skal arrangere også neste aࡈ
rs NM Skive. Det er bare å glede seg ² vi lover
minst like spektakulære omgivelser og har bestilt ytterligere solskinn... Velkommen tilbake til NM
Skive 2018!
Tekst: Stine Nygaard
Foto: Svein Erik Nordeng
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CATOS BUESPORT
Shrewd Archery

- Lave priser og gode tilbud
- God service
- Tilgjengelig hver dag Mandag–Fredag 0900 - 1700

Organisasjonsnr.
NO 977 325 323

Postadresse
Rustadgt. 45
3187 HORTEN
NORWAY

Telefon
Mobil
Tlf./fax

920 19 645
33 04 53 63

Bank
9710 61 00644

E-mail

caeide@online.no

Internett
www.pilogbue.com

NM 3D på Røros ² en stor suksess!
Bort imot 150 deltakere, rekord for et 3D-mesterskap i nåværende form, hadde tatt turen til
Røros i begynnelsen av september ² og fikk en fantastisk weekend med solskinn og til dels
vindstille forhold.

Røros-klubben HEG IL er en relativt fersk klubb som inntil dette mesterskapet ikke hadde stått
som vertskap for et så stort innrykk av skyttere og såpass omfattende arrangement som et NM
tross alt er.
MEN DET TAKLET KLUBBEN PÅ EN FANTASTISK MÅTE ² og da regnes ikke bare det
faktum at banene var smart lagt opp i tilknytning til en lysløype som også gjorde det lett «å farte
rundt» for å få et glimt av skytingen, men også en flott ramme omkring mesterskapet for øvrig.
Etter konkurransen ga de fleste klart uttrykk for at man kunne tenke seg å reise til Røros igjen, så
får vi se om klubben tar utfordringen om å påta seg mesterskapet også neste år, mye grunnarbeid
er nå gjort.
Litt om selve konkurransen:
Banene kunne se «lette» ut,
men mange ble nok lurt av at
vegetasjonen på Røros er noe
annerledes enn det skytterne
vanligvis møter, litt
høyfjellsaktig natur som nok
forvirret avstandsberegningen hos mange.
Målene var lagt ut med god
variasjon, både i størrelse og
plassering i forhold til lyse og
mørke posisjoner.
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Nina og Inger. To fornøyde damer klare for VM i Frankrike.

I NM skytes det jo eliminasjon (12
mål) og finaler og disse var lagt ut i
et åpent område i vifteform slik at
publikum kunne følge med fra en
posisjon bak skytterne, og mange
finalematcher ble svært spennende
og flere gitt til shoot-off. Det ble
vel egentlig ingen store
overraskelser i skytingen, og våre
uttatte skyttere til VM plasserte seg
for det meste i toppen. Per I.
Pahlm viste mestertakter i
langbueklassen og tok hjem
seieren i klassen tross «rusk i
maskineriet» i innledningen.

Ola Klåpbakken, som har hatt en litt trå forsesong, hadde
igjen «funnet seg sjæl» og var suveren i instinktklassen,
også innledningsvis, som ga kongepokal og stor jubel i
Laugen-leiren.
Så håper vi at vi ser flere deltakere i ungdomsklassene ved
neste høve, og da har vi kanskje også ryddet litt opp i
HQNHOWHEHVWHPPHOVHUUXQGWJMHQQRPI¡ULQJHQ«

Glad Kongepokalvinner

På vei hjem etter en vellykket helg på Røros

MBW
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NUM 2017 sett med to reiselederes øyne

Reisebrev fra - Asbjørn Olav Orvedal
NUM 2017
Den 30. juni til 2. juli foregikk Nordisk Ungomsmesterskap i bueskyting i Finland.
Reisen
Alle skyttere og lagledere møtte opp på Værnes for å fortsette i buss til Byske Havsbad i Sverige.
Dagen etter fortsatte turen over til Kemi i Finland, hvor vi skulle skyte. Det var en lang busstur,
men det var ikke noe problem, med helt ny buss og en fantastisk sjåfør. Det ble flere stopp på
veien, og takket være lederne våre, som hadde god kontroll, kom alle fram til Kemi, uten krøll.
Framme i Kemi
Da vi ankom skolen vi skulle sove på, fikk vi litt
informasjon, i tillegg til identifikasjon vi måtte ha under
hele arrangementet. Deretter reiste alle skyttere ned til
banen for teknisk kontroll og trening for de som ønsket
det.
Konkurransen
Lørdagen og søndagen som fulgte, var det konkurranse.
En slik konkurranse er en opplevelse i seg selv, å kunne
konkurrere internasjonalt. I tillegg gir det mye erfaring,
både med hvordan internasjonale konkurranser arrangeres,
og å skyte på en så stor bane med mange skyttere.
Alle skyttere fikk skyte både individuelt, og lagskyting,
dette er vanlig på NUM. Lagskytingen er veldig viktig for å
bli kjent med nye folk, og gir flere skyttere et innblikk i
hvordan det er å skyte sammen med andre.
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Sosialt
Noe av det viktigste med NUM, er den sosiale faktoren. Bueskyting er en veldig sosial idrett, og
det går ikke lang tid før man har fått seg venner, enten de er fra Norge, Danmark, Sverige eller
Finland. Etter trening på fredag, var det grillparty, en god og sosial avlasting fra skytingen, og jeg
håper at det blir lignende arrangementer på NUM i framtiden.
Skal du bli med?
NUM er et flott arrangement som du kan være med på fra det året du fyller 13 til året du fyller
20. Ikke 13 enda? Bare vent, og gled deg til Nordisk Ungdomsmesterskap! Om du er usikker på
om du vil være med, så er det bare å kaste seg ut i det!
Takk til alle skyttere og lagledere, som alle har bidratt til at NUM 2017 ble en minnerikt helg!

________________________________________________________________
Reisebrev fra - Heine Gerhard Vaagbø
Fortalt gjennom en førstereis reiseleders sine øyne
Reisen startet klokken 05.00 med samling på Teie Torv, derifra så skulle vi kjøre til Torp kl 05.15
med bil fra vår gode sponsor Rent A Wreck, bilen gikk som ei kule, ankom Torp med god
margin, så møtte vi tanta fra Widerø... Hun hadde stått opp med feil bein hun, klinte til med
1500,- i for mye bagasje, kun på øyemål. Ikke mange som slår den.
Flyreisen til Trondheim gikk jo overaskende greit, traff Værnes før de fleste fuglene hadde stått
opp, så traff telefonen til reiseleder en gammel kjenning, telefonen dro på date med ei gølvflis
foran bagasjebåndet, såre fingertupper var i vente.
I påvente av de organiserte reiselederne og bussen så byttet vi på å passe bagasje mens man dro i
puljer til nærmeste butikk, det var noen gode latterkuler når folket så "HELL" i ekte Hollywood
stil i åskammen.
Når folk etterhvert hadde samlet seg og man traff bussen, som inkluderte tidenes beste sjåfør,
han strakk seg mer enn de fleste gutter gjør i en ny konf dress.
Han tegnet og forklarte om hvor vi kjørte og i pausene så ga han foredrag om sitt frodige liv for
de som orket å høre på ham, slike folk gjør en estimert 10 timer lang busstur verdt å få med seg.
På ene spisepausen så må det jo nevnes et stk. kokk/servitør/ ryddehjelp som fikk lettere panikk
når 40+ sultne personer entrer gatekjøkkenet for å bestille burgere, men det sto ikke på før han
hadde samlet troppene (leses: familie og venner) og alle fikk nesten den maten de hadde bestilt,
eierne er sikkert på ferie enda..
Turen skulle nytes med et knippe godt gjennomtenkte nedlastede filmer, men harddisken på
brettet røyk jo selvfølgelig.
Det viste seg jo å bli en "litt" lengre tur enn estimert, men humøret på de reisende var
uovertruffent bra. Det ble plukket opp en gjeng på flyplassen i Sverige, før vi traff vårt
overnattingssted, der var myggen så stor at de kunne betegnes som MIG'er, etter sigende så var
vel de fleste i sine respektive hytter klokken 23.30, noen fant myggnetting til vinduer og noen
gjorde ikke det.. Nevnes ingen navn der...
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Dagen etter startet med at de eminente reiselederne hadde vært og handlet mat, det ble frokost i
det fri og det falt veldig godt i smak. Før alle entrer bussen og vi kan kjøre videre uten noen store
katastrofer.
Vår mann bak rattet traff skolen på andre forsøk, ikke værst i en Lenin preget by,
firefeltsmotorveier var vanlig gate standard, det ble litt hurtig innlosjering da treningen startet ca.
Kl. 15, men det gikk greit det også, det var meget bra vær og gode skyteforhold. Etter trening så
gikk alle tidsskjemaer i søpla for det var ikke noe Finnene skal ha på seg...Å følge tidsskjema
altså. Trening ferdig klokken 18, gikk til skolen for å gjøre ferdig utpakking, da fikk man beskjed
om å hive seg rundt å komme seg til grillfesten.
Ankomst grillfest 18.35, ikke en grill var tent... Så da ble det tidsfordriv med freesbee og fisking
på stranden. Da var det tid for å få seg mat så ble det 45 minutter i kø før man fikk høre at det
var slutt på maten, men om man ventet i 30 minutter så kom det mer... Noen fikk nok og dro
andre steder, mens noen var tålmodige og ventet på maten, den smakte godt selv om Roth mente
at kalkunen var tørr. Han har neppe smakt en tørr kalkun før.
Dagen var over, de Finske vaktene tok ansvar og passet på at det var stille klokken 23.00, det gikk
greit, tror det norske opptoget var fornøyde og ingen sprell ble gjort. Dusjlister måtte signeres slik
at man var klare for dagen, det var felles dusjer. Litt fornøyelig var det også å se overhead'er
stående i gangene og gutta lurte på hva det var.
Game Day:

Helt om kvelden og helt om
morgenen, skal man rekke frokosten i
en sal som har 35 sitteplasser og er på
størrelse med en mediåker stue så må
man stå tidlig opp.
Konkurransen startet nesten på tiden,
siden de allerede hang litt etter så ble
innmarsj droppet... For så vidt en god
prioritering skulle det vise seg, men
det som skal sies er at humøret til alle
holdt seg fantastisk bra, selv om det
ble gitt forskjellig informasjon om
oppvarmingsrunder osv. Tror lunsjen
bommet med 1.5 time.
Det var veldig varmt, så vann ble satt ut og ledere prøvde å dele ut så mye man kunne.
Etter hva en førstereis kunne forstå så var det vel også første gang at man valgte å kjøre hele det
individuelle løpet på en dag, så derfor er det enda mer imponerende av skytterne som dro seg
videre og ikke minst de som havnet på pallen å stå distansen ut, hatteløft utføres. 4 gull, 4 sølv og
8 bronser tok de norske skytterne.
Finaler ble avsluttet i 20/21 tiden, så det var ikke annet enn tiden å veien for å komme seg til
skolen for å rekke dusj og kveldsstell før de Finske vaktene tok over.
Au revoir:
Siste dag i Kemi skulle avholdes til lagskyting, samme varmen, litt mer vind i luften,
Det var bare å pakke sammen på morgenen, slik at all bagasje skulle komme med bussen mens
folket konkurrerte, fortsatt et upåklagelig humør på den Norske troppen og latteren satt fortsatt
løst.
For første gang opplevde undertegnede det man hadde hørt men ikke opplevd før, de Danske og
Svenske trenerne i sitt rette element, de hylte ut X selv på 8'ere, hvilket undertegnede syntes var
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morsomt og startet sin egen lille psykologiske krigføring... Hvilket førte til at en Dansk og en
Svensk trener bare satte seg, der skal Norge ha for god sportsånd hele veien, man heier og
oppmuntrer på en skikkelig måte.
Det ble nok en god dag for Norge med mye bra skyting og bra medalje fangst.
For første gang så holdt tidsskjemaet, det ble medaljeutdeling FØR skjema.
Det er ei jente som skal ha en liten ekstra notis som sier litt om innsats, Elise Vonen fra Oslo,
hun hadde aldri deltatt i stevner før men kliner til med medaljer i både individuelt og lagskyting,
hatteløft utføres.
Turen hjemover skulle bære preg av en sliten gjeng, men den gang ei, det var god kok og mye
latter i bussen fortsatt. Sjåføren skal også ha for utrettelig å overholde hviletiden, samt finne
kortere rute hjem da han hadde registrert at asfaltarbeid ville inntreffe på returen, der hadde han
rett og kjørte pent rundt.
Bussen traff Værnes utpå morgenen, DA var det trøtten slo inn på de fleste, selv de værste
rabagastene fant seg en benk og la seg i fosterstilling i påvente av avgang.
Turen hjem gikk greit, landet på Gardermoen og bare en buekoffert var ødelagt, jobber fortsatt
med å få erstatning for den, men jeg har god tid.
Jeg vil få takke alle sammen for en morsom, lærerik og utrolig hyggelig tur.
God innsats av reiselederne, samt skytterne, så sees vi i Larvik neste år.
X ut.
_________________________________________________________________________________________

Fornøyde ungdommer i recurve:
Katrine Hillestad, Sander Roth og
Odin Foss Sjøtun

Glade norske dommere i NUM:
Rune Edvardsen &
Per Christian Stensgård
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Adelskalender utarbeidet av ² Morten B. Wilmann
Vår Adelskalender stammer fra 1970-tallet da det var vanligst å skyte en full 1440-runde. Etter
hvert er det kommet til andre divisjoner som samtidig skyter fire distanser.
Noen etterlyser en Adelskalender fra man startet med 720-runder, men da man ikke startet med det
ved innførselen av 720-rundene, vil en slik kalender i dag ikke gi et riktig bilde av situasjonen.
Siden oversikten over adelskalenderen består av mange lister, vil disse komme i de
påfølgende utgavene.

ĂŵĞƌ͕ŽŵƉŽƵŶĚ

EĂǀŶ͗
ϭ ZƵŶĂ'ƌǇĚĞůĂŶĚ
Ϯ >ĂŝůĂ&ĞǀĂŶŐDĂƌǌŽƵŬ
ϯ :ƵŶĞ^ǀĞŶƐĞŶ
ϰ ^ƵŶŶŝǀĂ>ŝƐůĞǀĂŶĚ
ϱ ŶŶZĞŶĞĞ,ĞŐŐĞ
ϲ sŝŐĚŝƐ'ƌƆŶŶŝŶŐ
ϳ ĂŐƌƵŶŶ,ĂƵŬĚĂů
ϴ DĂƌŝƚKůĂŝƐĞŶ
ϵ tĞŶĐŚĞ^ŽůďĂŬŬĞŶ
ϭϬ DŽŶŝĐĂdƐĞůĞŶƟƐ
ϭϭ DĂĚĞůĞŶƚǌĞŶ
ϭϮ >ĞŶĂ>ŝŶĚŐƌĞŶ
ϭϯ <ŝŶĞŶĚĞƌƐĞŶ
ϭϰ DĞƌĞƚŚĞdŚƌĂŶĂ
ϭϱ ŶŶĞDĂƌƚŚĞEčƐƐĞƚ
ϭϲ <ƌŝƐƟŶĞ^ƚŽƌĞůǀ
ϭϳ :ƵůŝĞ^ǀĞŶƐĞŶ
ϭϴ ŶĞƩĞWĞĚĞƌƐĞŶ
ϭϵ ǀĂd͘tŝƚŚ
ϮϬ ^ŝĚƐĞůƆƌŵĂƌŬ
Ϯϭ dŽŶĞ^ƆƌďǇ
ϮϮ >ŝƐďĞƚŚtŝůŚĞůŵƐĞŶ
Ϯϯ ^ŝƐƐĞů^ƚŽƌĞůǀ
Ϯϰ ůŝƐĂďĞƚŚ:ŽŚĂŶŶĞƐƐĞŶ
Ϯϱ ůŝĚĂ<ǀĂŵŵĞŶ
Ϯϲ 'ƌĞƚŚĞZŝďĞƌ
Ϯϳ ǀĂdŚĞƐĞŶ
Ϯϴ :ĂŶŶĞ^ƚƌĂŶĚĞŶ
Ϯϵ <ŝƌƐƚĞŶDĂƌŝĞEčƐƐĞƚ
ϯϬ ,ĞĚǀŝŐD͘T͘sŝŬ-^ƚƌĂŶĚůŝ

/>zƌũĂƌ
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
'ĂƵĚĂůƐƉŝůǭŶ^
dƆŶƐďĞƌŐK
'ĂƵůĚĂůƐƉŝůǭŶ^
^<^ƚŽŬƐƵŶĚ
ƌĂŵŵĞŶ^
hůůĞŶƐĂŬĞƌ<
DŽƐƐ^
hůůĞŶƐĂŬĞƌ<
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
'ĂƵůĚĂůƐƉŝůǭŶ^
EŽƚŽĚĚĞŶΘK
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
&ĂƵƐŬĞ,^>
dƵƐƚŶĂ/>
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
^<sŝĚĂƌ
dŝŶĚĞŶ<
hůůĞŶƐĂŬĞƌ<
ŽĚƆ&
ŽĚƆ&
^<sŝĚĂƌ
/>zƌũĂƌ
EŽƚŽĚĚĞŶΘK
hůůĞŶƐĂŬĞƌ<

WŽĞŶŐ͗
ϭϯϵϮ
ϭϯϴϯ
ϭϯϳϬ
ϭϯϱϱ
ϭϯϱϬ
ϭϯϰϵ
ϭϯϰϲ
ϭϯϰϬ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϮ
ϭϯϭϯ
ϭϯϭϬ
ϭϯϬϵ
ϭϮϵϲ
ϭϮϵϱ
ϭϮϵϬ
ϭϮϴϳ
ϭϮϴϱ
ϭϮϴϬ
ϭϮϴϬ
ϭϮϳϵ
ϭϮϳϱ
ϭϮϳϭ
ϭϮϲϬ
ϭϮϱϱ
ϭϮϯϲ
ϭϮϮϱ
ϭϮϭϴ
ϭϮϬϯ
ϭϮϬϭ

ƌ͗
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϳ

ϮϬϬϵ
ϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
ϮϬϭϮ
ϮϬϬϲ
ϮϬϬϴ

ϮϬϭϰ

sŝůĂƌĚŝƐƐĞũĞŶƚĞŶĞƐŽŵƐƚĊƌ
ƆǀĞƌƐƚƉƌǇĚĞĚĞŶŶĞƐŝĚĞŶ

ϮϬϭϱ
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ĂŵĞƌ͕ZĞĐƵƌǀĞ

EĂǀŶ͗
ϭ tĞŶĐŚĞ,ĞƐƐ
Ϯ <ĂƚƌŝŶĞ,ŝůůĞƐƚĂĚ
ϯ >ŝŶĞůŽŵĞŶZŝĚĚĞƌƐƚƌƆŵ
ϰ >ŝƐďĞƚŚ/ǀĞƌƐĞŶ
ϱ tĂŶũĂD͘ZŝĐŚĂƌĚƐĞŶ
ϲ sŝŐĚŝƐ^͘>ĂŶĚƐŬĂƵŐ
ϳ ŶŶĂ^ƚĂŶŝĞĐǌĞŬ
ϴ ^ƟŶĞEǇŐĂĂƌĚ
ϵ ƌŝŐŝƩĞƌƵĞůĂŶĚ
ϭϬ ^ŝǀ:ǇƐƚĂĚ
ϭϭ ŶŶĞ<ƌŽŶĞŶ
ϭϮ ZĂŐŶŚŝůĚEŽƌĚŵĞůĂŶ
ϭϯ ĞŶƚĞ>ĂƌƐĞŶ
ϭϰ dŽƌŝů^ƟŐĞŶ
ϭϱ <ƌŝƐƟ:ƵƵů
ϭϲ tĞŶĐŚĞƆĞ
ϭϳ ,ĞĚǀŝŐD͘T͘s͘^ƚƌĂŶĚůŝ
ϭϴ dŽǀĞ^ůĞƩĞŶ
ϭϵ ZŝƚĂ^ĂŶĚďĞƌŐ
ϮϬ ,ŝůĚĞTƐƚǀŽůĚ
Ϯϭ <ĂƌŝŶ>ĂƌƐĞŶ
ϮϮ ƌŝƚŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ
Ϯϯ :ĂŶŶĞ/ĚůĂŶĚ
Ϯϰ ƌŝƚ^ƚĂǀ
Ϯϱ /ƌĞŶĞ<ĂƌůƐĞŶ
Ϯϲ ZŝŐŵŽƌ>ƵŶĚďĞƌŐ
Ϯϳ ƐĞsŝƌŝŬ
Ϯϴ ĂŐŶǇ^ĞǀĞƌŝŶƐĞŶ
Ϯϵ 'ƌĞƚŚĞZŝďĞƌ
ϯϬ ZĞŝĚƵŶ<ƌŽŶĞŶ
ϯϬ ,ĞŝĚŝũĞůůĂŶĚ
ϯϬ <ƌŝƐƟŶZ͘ĂǀŝĞƐ
ϯϯ ƵĚ^ƵŶĚĞ
ϯϯ ^ŝǀZŽƐůĂŶĚ
ϯϱ DĂƌŐĂƌĞƚŚĂ/ŶŐǀĞƐ
ϯϲ :ƆƌƵŶŶDŽƌƚĞŶƐĞŶ
ϯϲ ^ŝƐƐĞů^ƚŽƌĞůǀ
ϯϴ /ŶĂ&ĂƵƐŬĂŶŐĞƌ
ϯϵ ŶŶĞ>ĂŶŶĞŵ
ϯϵ EŝŶĂ'ƵŶĚĞƌƐĞŶ
ϰϭ ĞƚǌǇ^ƟŐĞŶ
ϰϭ <Ăƌŝ͘^ƚƌĂŶĚ
ϰϯ DŽŶŝĐĂ^ŝŐǀĂƌƚƐĞŶ
ϰϰ ZĂĐŚĞů>ĞŽŶĂƌĚƐĞŶ
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,ŽƌƚĞŶ^
^ƚĂǀĂŶŐĞƌ^
<ůĞƉƉ^
,ǀĂůĞƌ/>
DŽƐƐ^
ZĂŵŶĞƐ/&
,ǀĂůƐƚĂĚ/>
Ɛ^
WŽƌƐŐƌƵŶŶ^
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
^<sŝĚĂƌ
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
dŽƌƐŬĞŶ^>
ZĂŵŶĞƐ/&
TƐƚĞƌĊƐ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
hůůĞŶƐĂŬĞƌ<
>ĂƌǀŝŬ^
ƵƐŬŽŐ,ƆůĂŶĚ^
ƵƐŬŽŐ,ƆůĂŶĚ^
>ĂƌǀŝŬ^
>ĂƌǀŝŬ^
ůŐĊƌĚ<
^ǀĞƌƌĞƐďŽƌŐ^
dƆŶƐďĞƌŐΘK
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
ZĂŵŶĞƐ/&
dŽŵŵĂ<
dƆŶƐďĞƌŐΘK
>ĂƌǀŝŬ^
Ɛ^
ŬŬĞƌŚĂƵŐĞŶ^<
<ůĞƉƉ^
^<sŝĚĂƌ
,ĂƌƐƚĂĚ^
dŝŶĚĞŶ<
ĞƌŐĞŶ^
^<sŝĚĂƌ
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
ZĂŵŶĞƐ/&
^ǀĞƌƌĞƐďŽƌŐ^
&ƌĞĚƌŝŬƐƚĂĚ^
,ŽƌƚĞŶ^

WŽĞŶŐ͗
ϭϯϯϭ
ϭϯϮϵ
ϭϮϴϲ
ϭϮϳϭ
ϭϮϲϬ
ϭϮϰϵ
ϭϮϰϳ
ϭϮϯϲ
ϭϮϮϴ
ϭϮϭϯ
ϭϮϭϬ
ϭϮϬϭ
ϭϭϵϯ
ϭϭϵϬ
ϭϭϴϰ
ϭϭϳϵ
ϭϭϲϰ
ϭϭϲϯ
ϭϭϱϳ
ϭϭϱϯ
ϭϭϱϭ
ϭϭϰϵ
ϭϭϰϲ
ϭϭϰϰ
ϭϭϰϮ
ϭϭϰϬ
ϭϭϯϵ
ϭϭϯϳ
ϭϭϯϰ
ϭϭϯϯ
ϭϭϯϯ
ϭϭϯϯ
ϭϭϮϵ
ϭϭϮϵ
ϭϭϮϲ
ϭϭϭϳ
ϭϭϭϳ
ϭϭϭϯ
ϭϭϬϴ
ϭϭϬϴ
ϭϭϬϰ
ϭϭϬϰ
ϭϭϬϮ
ϭϭϬϭ

ƌ͗
ϭϵϵϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϱ
ϭϵϴϬ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϬϯ
ϭϵϵϴ
ϭϵϴϳ
ϮϬϭϱ
ϮϬϬϭ
ϭϵϴϰ
ϭϵϵϰ
ϭϵϴϴ
ϮϬϬϵ
ϭϵϳϴ
ϭϵϵϯ
ϭϵϵϯ
ϭϵϴϬ
ϭϵϴϲ
ϭϵϴϳ
ϭϵϳϯ
ϭϵϳϮ
ϭϵϳϭ
ϭϵϴϭ
ϭϵϴϮ
ϮϬϬϬ
ϭϵϳϴ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϳ
ϭϵϳϵ
ϮϬϭϰ
ϭϵϴϬ
ϭϵϵϳ
ϭϵϴϳ
ϮϬϭϮ
ϭϵϳϲ
ϭϵϳϲ
ϮϬϭϱ
ϭϵϵϭ

Wenche Hess.
Vi mimrer litt fra tidligere tider.
Her et bilde av tabellederen fra
OL i Sydney 2000.
En rekord som snart har stått i
20 år. Det er noen av dagens
damer som ligger tett oppunder.
Får vi se rekorden ryke neste år?
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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 .

Precitech AS
per-e.bolstad@precitech.no
Ås, NORWAY : +47 93 40 42 50
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

