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Redaksjonelt 
 
Sitter og skriver denne utgaven av Redaksjonelt i Slovenia, da jeg er lagleder for de norske skyt-
terne under EM i Feltskyting. Dette er det siste internasjonale mesterskapet for våre skyttere i år 
og vi stiller med fem deltagere. Det blir en spennende uke med mye god skyting og vi heier på 
våre skyttere.  
Dette er den siste utgaven av Buestikka med meg som redaktør. Jobben med å hente inn og lage 
stoff tar alt for mye tid i forhold til det jeg har til rådighet så jeg kan ikke ta på meg å gjøre dette 
lenger. Håper det finnes noen som kan ta dette videre. Det burde være noen i bueskyttermiljøet i 
Norge med gode kontakter som har mulighet til å jobbe med dette.  
Jeg vil også ønske alle sammen en fin sesong innendørs med mange gode resultater og flotte 
opplevelser gjennom vinteren. 
 
Sigmund Lindberget 

Utgiver: 
Norges Bueskytterforbund 
0840 Oslo 

Bankkonto: 5134 06 05997 

Tlf: 21 02 97 85 
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Presidenten har ordet 
Kvinnherad Bogeskyttarklubb var arrangør av NM 3D 
24. og 25. august. Jeg hadde ikke selv anledning til å 
være tilstede under dette arrangementet, men basert 
på god omtale kan vi helt klart slå fast at klubben løste 
oppgaven til fulle. Gratulerer så mye med vel gjennom-
ført arrangement. Det er også hyggelig å kunne slå fast 
at deltagelsen var god, 116 utøvere på resultatlista. 

14. og 15. september skal Sportsklubben Vidar og Lil-
lestrøm & Omegn Bueskyttere være vertskap for NM 
felt ved Sørmarka kurs og konferansesenter i Oslo. Det 

er opplyst at det vil delta 90 skyttere under årets felt-NM. De siste 2 årene var det 54 
skyttere med i 2018 og 47 skyttere i 2017. Med 10 klasser er det selvfølgelig ønskelig 
med høyere deltagelse. Det er derfor kjekt å se at deltagelsen øker igjen ved å flytte 
NM-arrangementet til et mer sentralt sted. Norges Bueskytterforbund ønsker å behol-
de felt-skytingen. 

Hvor NM felt blir plassert i årene som kommer er avhengig av hvilke klubber som sø-
ker. Jeg håper imidlertid at fellesskapet bidrar til plassering på steder som gir god del-
tagelse. 

For en del år siden var det en allmenn oppfatning at skivebueskyttere ble bedre ved 
deltagelse i 3D og feltskyting. Anders Faugstad som nå hevder seg i verdenstoppen i 
compound skiveskyting så vel i junior som i seniorklassen, deltar også i 3D og feltsky-
ting. Jeg håper at mange av dere unge ser på Anders som et forbilde. Vi trenger 
mange gode bueskyttere for at allmennheten skal oppdage denne flotte idretten. Opp-
når vi det, så blir det også enklere å få med flere sponsorer. 

 

Med sportslig hilsen  
Steinar  
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web: www.arcticbuesport.no

tlf: 402 48 901 (Arnt) / 481 87 167 (Jon-Arne)

Vi leverer ALT innen buesporten.

Dersom du er ute etter noe
du ikke finner i nettbutikken vår,

så skaffer vi det - ta kontakt

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/
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Ny metode for trimming 
Etter tillatelse fra Leif Janson/SBF 

Her kommer enda en artikkel skrevet av Leif Janson, og denne artikkelen sto i Bågskytten i 
1979. Den forklarer mye om tilpasning av bue og piler og historien bak. 

  

Leif Janson skriver:  

Vic Berger og Ed Eliason har sammen med flere eliteskyttere kommet fram til en ny 
metode å trimme inn en pil til en bestemt bue. Før jeg går inn på selve prosedyren vil jeg 

fortelle om bakgrunnen for dette. Vic Berger er konstruktøren av det fjærende trykkpunktet, kalt 
Berger Button, den har blitt kopiert av flere produsenter og til og med videreutviklet de senere 
årene. Grunntanken i oppfinnelsen er at en del av den kraften som fører til at pilen bøyer seg  
(pilens paradox) skal tas opp i det fjærende trykkpunktet. Med dette er det tenkt at pilen skal 
være mindre bøyd i skuddøyeblikket. Ved at pilen er rettere mener man at grunnretningen på 
pilen vil holde seg bedre ved inkonsekvent skyting. Flere er av den mening at med fjærende 
trykkpunkt vil en automatisk få en bedre gruppering, selv med ujevne slipp. Slik er det ikke, det 
er faktisk enklere å trimme inn en pil til et fast punkt som istedet tvinger pilen til å ta opp kraften 
og bøye seg mer. 
Ed Eliason har i mange år vært en av de aller beste bueskytterne i verden og han jobber mye 
med instruksjon i USA. Ed har vært den som har samlet sammen data i forbindelse med utar-
beidelsen av den nye metoden for trimming. Metoden som blir beskrevet er den som nær sagt 
alle toppskytterne i USA benytter i dag. 
Målet med trimmingen er å få så god gruppering som mulig på lang avstand. Det vil automatisk 
gi en tett gruppering på korthold også. 
Buen må selvfølgelig være utstyrt med et fjærende trykkpunkt og ha påmontert stabilisatorer så 
du er i stand til å holde buen stille. Trimming av utstyr krever at en er i god skyteform for at det 
skal ha noen mening. Pilene du benytter skal være noe stivere enn spinetabellen anbefaler. Før 
du begynner skytinga skal du stille trykkpunktet slik at ved kontroll av angrepsvinkelen så skal 
strengen tangere pilens innside, altså siden mot trykkpunktet. Still trykkpunktet må maksimum 
trykk slik at du vet hvor du begynner fra. Dersom du er usikker på om nockhøyden ikke er riktig 
sjekker du ut det på et par-tre meters hold for å grovtrimme høyden. 
Begynn så testingen på 10 meter, skyt med tre fjærede piler og en uten fjær. Skyt de tre fjære-
de og still siktet så du treffer i midten med dem. Så skal du sjekke hvordan den ufjærede sitter 
horisontalt i forhold til den fjærede gruppen, altså om den sitter over eller under. Du trenger ikke 
ta hensyn til hvordan  skaftet står i skiva men se på hvor spissen sitter i forhold til de andre 
pilene. Sitter den ikke like høyt må du justere nockpunktet så den treffer i samme høyde som 
de fjærede pilene.  
Dersom pilen uten fjær ikke treffer alt for langt unna de andre kan du gå opp til 18 meter og 
fortsette trimmingen. Neste kontroll blir å kontrollere hvordan pilen treffer sideveis i forhold til 
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gruppen. De pilene som før justering traff ned til venstre for gruppen kan med justering av 
nockhøyde treffe til høyre for gruppen. Dersom pilen treffer til venstre for gruppen (for en høy-
reskytter) så er trykkpunktet for hardt, og motsatt dersom det sitter til høyre for gruppen. For-
søk å justere så pilen blir sittende 15 cm fra gruppen, juster fjæren til det passer. Det kan 
også være nødvendig å bytte til en stivere/mykere fjær dersom du ikke får det til med den som 
sitter i. Dersom du ikke får det til med å bytte fjær er siste muligheten å endre på angrepsvin-
kelen noe.  
Når du har justert så pilen sitter 15 cm fra gruppen så skal du kunne flytte på gruppen og bar-
skaftet på horisontalplanet så lenge du er i nærheten av idealinnstillingen. 
Neste test er på 70 eller 90 meter. Da skytes det kun fjærede piler og du skyter serier der du 
endrer på trykkpunktet, kanskje bare en kvart omdreining for at du skal kunne se endring i 
grupperingen. Billedlig sagt så er det en liten endring i spise for hver gang du endrer trykket 
på trykkpunktet. 
Når du har testskutt et par dager, og fått justert til det du mener er best gruppering, så kan du 
gå ned på 18 meter igjen og skyte en test med fjærede og ufjæret pil.Du vil da få en siste 
indikasjonen på hvordan trimmingen din er. Dersom barskaftet treffer klokken 2, 3 eller 4 for 
en høyreskytter så har han en myk trimming. Han har en hard trimming dersom barskaftet 
treffer klokken 8, 9 eller 10. 

Noen viktige detaljer du må huske på. 
1. Du må ikke ha en for trang nock, en hengende pil skal falle av dersom du slår på 

strengen. 
2. En skytter som har et dypt grep i buen kan skyte med en mykere pil, og en skytter 

med høytgrep krever en stivere pil. Det er veldig viktig å kontrollere at du har likt grep 
for hvert skudd. 

3. Fingersettingen på strengen er veldig viktig, den som har et dypt og spent grep rundt 
strengen vil få en større S-kurve på strengbanen etter slipp. Det er også lettere å tvis-
te strengen dersom en er anspent i hånden. 

Disse punktene er meget viktige og må tas med i beregningen når du velger ut piler. 
Dersom du har problemer med å få barskaftet til å treffe ved siden av gruppen kan du forsøke 
med en annen strengehøyde eller prøve en annen type piler. Men du må hele tiden ha i bak-
hodet at de er gruppering på avstanden du konkurrer på som er det viktigste. Barskaftet er 
ikke et innskytingsskaft, men kun en indikator som sier noe om trimmingen din. Flere av de 
amerikanske toppskytterne mener at det kun trengs ti piler for å kunne trimme inn utstyret, og 
det er fordi de har lært seg denne måten å gjøre det på og gjør det nøyaktig. 
Når det gjelder faste pilhyller, så gjelder de samme reglene for innskyting, men i steder for å 
endre fjærtrykk kan du endre angrepsvinkelen. Man kan også eksperimentere med forskjellige 
hyller med forskjell i hvor harde trykkpunkt de har. Med en god trimming kan du skyte 
bedre, og det gir deg samtidig skytetrening og en god trimming gjør at du også tror mer 
på deg selv. 



To NM i høy alder 
Av Jack Herlofsen, Kristiansand BS. 

 
Frisk og opplagt dro oldingen på 85 år til NM i Sandefjord den 16., 17. og 18. august 2019. 
Det ble et prikkfritt stevne ledet av folk som vet hva de gjør. 

 

 
Dag1:  
Sol og blikkstille. Skjøt 70 piler i en gruppe preget vennlig, litt humoristisk atmosfære. Økte 
poengsummen med ca. 200 poeng fra NM i fjor, (da jeg hadde forvekslet en nødvendig hjerte-
pille med en sovepille!) 
Dag2: 
FINALER: Været slo om, ble ekstremt med storm i kastene og styrtregn. Dyster, mørk himmel 
og synet kraftig redusert (Eks: som 40-åring trenger du 3-4 ganger så mye lys enn da du var 
20 år). Vant en finale, men tapte klart mot det som senere ble sølvvinneren. 
Arrangøren tok en klok avgjørelse når de utsatte stevnet et par timer og lot stormen blåse seg 
ut. 
Godt fornøyd med en plassering «sånn midt i suppa», hygget jeg meg videre blant gamle 
skyttervenner. 

Foto: Ole Berntsen 
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5 dager senere var «De tre Gamle Griser» med damer på vei over fjellet til NM i 3D, Kvinnhe-
rad i Hardanger. (Griseklubben har kun tre medlemmer, men med flere «Hangarounds» Hyg-
ge med buen i Norge og spesielt Danmark) 
NM Kvinnherad åpnet sterkt, i vakreste omgivelser og med kraftfullt «Ja, vi elsker» i ryggen 
fordelte vi oss i mange patruljer rundt et stort vann med rikelig med vakende ørret. 
3D-dyrene var kreativt og varierende satt ut, blant annet et langt hold med en hjort på andre 
siden av en fossende elv, og korthold på bevere med kun vannet som bakgrunn. Været var 
perfekt, stille og litt overskyet med solstreif. Men det hadde vært mye regn dagene i forkant, 
og når noen hundre mennesker går i ei løype kan det bli sørpete, sleip glatt og tungt. Ol-
dingen kjente årenes tyngde og en tung ryggsekk full av unødvendige ting. Ikke noe gøy. Jeg 
slet, og tenkte, klarer de to andre gamlegrisene dette, skal også jeg klare det. 
Plutselig lød det en varm, munter kvinnestemme bak meg: «Hei, kan jeg hjelpe deg med sek-
ken?» 
Det var vakre, vene, skjønne Linn, som forbarmet seg over meg. Jeg kunne ha forgyllet, nes-
ten giftet meg med henne akkurat i det øyeblikket. Alt gikk så meget bedre etterpå.  
Jeg stilte i klasse Barebow, og de 8 beste gikk videre til finaleskyting. Kjempefornøyd med en 
10-plass! 

Så kom søndagen med strålende sol og løypa tørket opp. 
Lot sekken, mat og til og med koggeret ligge igjen i bilen. Hadde lært fra gårsdagen. Også i 
dag dukket det opp ei ny vidunderlig fagermøy med varmt hjerte og forståelse for oldinger. 
Hun tilbød meg en liten, lett og meget praktisk krakk som hun hadde i beltet. Oldingen koste 
seg på Kvinnherad!  
Båttur på Hardangerfjorden og hjemturen utsatt - og vel hjemme viste vekta den store gleden 
- at 3 kg mageflesk var gått heden. 2 NM = BRA! 

 

Hilsen Jack Herlofsen 

 
PS: Konklusjon: Fremdeles OK og gledesfullt å delta i NM i høy alder. Takk til dem som gav 
en hjelpende hånd på glatte stokkbruer over fossende bekker og i tunge motbakker. Men 
største takken går til de to underskjønne Fagermøyane som var der da virkelig gjaldt. 
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MIMRESTUND 
Av Per-Erling Bolstad 
 
Hvor mange av dere vet at Norges 
Bueskytterforbund hadde en meget 
aktiv rolle for å få godkjent com-
poundbuen i FITA?  nå World Ar-
chery. 
Fritt etter en gammel manns hukom-
melse. 
 
I disse sommertider er det lett å henfalle 
til litt mimring i sol-stolen. Og etter vår 
tidligere generalsekretær Morten B. 
Wilmanns bortgang har tankene ofte kret-
set rundt og om det som vi har opplevd 
sammen, og i denne sammenhengen, 
innføringen av compoundbuen for skives-
kyting. 
 
Norges Bueskytterforbund var ansvarlig 
for å arrangere VM i Felt i Loen i 1990. Et 
aldeles utmerket arrangement, ledet av 
Morten Wilmann og utført av en stab som 
sto på fra morgen til kveld. I dette mester-
skapet deltok compoundskyttere for førs-
te gang i FITA- (nå World Archery) sam-
menheng. 
Underlig nok var compound blitt godkjent 
for feltskyting, men ikke for skive. Grun-
nen var at Østblokklandene og Asiatene 
hadde sterke meninger rundt dette, og 
var redd for at recurvebuen skulle bli 
«utkonkurrert» pga at compoundskytterne 
skjøt bedre resultat en recurveskytterne. 
Dermed var det flertall for ikke å tillate 
compound i skiveskyting, men felt var litt 
«mindre viktig» for de samme, og kunne 
dermed aksepteres.. Selvfølgelig til stor 
irritasjon for oss som skjøt compound og 

som hadde fått aksept for nasjonale reg-
ler hvor vi skjøt både skive og felt. 
Undertegnede var en av de «irriterte» og 
tenkte derfor ofte på dette. Ettersom det 
var sammenligning av poengsummene 
som var problemet, så måtte vi finne en 
løsning på det. Ulike skivestørrelser ble 
den gang vurdert uhensiktsmessig, likeså 
ulike skyteavstander. Det var mange nok 
å holde orden på, som det var. Det var da 
idéen kom. Hva med å gjøre compoundti-
eren mindre? Noe tilsvarende innertieren 
som benyttes i geværskyting. 
Dette ville kunne utligne poengforskjelle-
ne, spesielt for skyttere på toppnivå. 
 
På den tiden var jeg «compound og felt 
mannen» i NBF og jeg fremla idéen for 
Morten som la den frem for styret. Styret 
aksepterte idéen, og besluttet å fremstille 
forslaget i en motion (forslag til regelend-
ring) for FITA- (World Archery) kongres-
sen i 1991. 

I 1989 var jeg lagleder for skivelandslaget 
ved VM i Lausanne. Morten hadde bedt 
meg «stikke innom» kongressen når jeg 
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først var der  på den tiden hadde NBF 
ikke for vane å delta på Kongressen, der-
for denne litt uhøytidelige tilnærming. 
Som sagt, så gjort. 
 
Til min store overraskelse så oppdaget 
jeg at det slett ikke var umulig å påvirke 
resultatet ved de ulike avstemmingene, 
om man var forberedt og hadde velbe-
grunnede meninger om saken. 
Dette rapporterte jeg tilbake til styret. 
 
Da kongresspapirene for 1991 ankom fikk 
vi se at i tillegg til vårt eget forslag var det 
mange felt- og lovforslag, som NBF ikke 
umiddelbart var enig med. Med tanke på 
mine observasjoner i Lausanne ble det 
derfor enighet i styret om å sende en 
«mannsterk» delegasjon til Kongressen  
i håp om at vi kunne få avstemmingene til 
å gå i norsk og skandinavisk favør og 
forhindre alt for mange «dumme» regler. 
 
Presidenten på den tiden, Paul Henry 
Paulsen var selvskreven delegat, likele-
des Generalsekretæren Morten Wilmann 
og med på lasset ble jeg som feltansvar-
lig og forslagstiller til compoundtieren. 
Vi var grundig forberedt, vi hadde fordelt 
oppgavene mellom oss, slik at ingen av 
oss skulle fremstå som «møteplager» og 
vi hadde også fått hjelp av Bjørn Bengts-
son i Stockholm. Han var 
«hoffleverandør» av skiver til mesterska-
pene på den tiden og han hadde trykt en 
122cm skive med compound tieren i midt-
en av den gamle tieren  ingen skulle 
være i tvil om hva vi snakket om. 
Kongressen ble, som alltid, arrangert i 
samband med VM i skiveskyting  denne 
gang i Krakow i Polen. Vi fløy til Warsza-

wa og leide bil der. Jeg ble utnevnt til 
sjåfør, en meget minnerik tur, det kan jeg 
love. Men vi kom frem i god behold og 
hadde god tid til å diskutere våre syns-
punkter med andre delegater. På godt 
norsk, litt lobbyvirksomhet.. 
Kongressen gikk i vår favør. Innertieren 
ble godkjent og likeså compound for ski-
ve. Morten diskuterte lovforslag slik at alle 
forstod poenget, jeg fikk frem våre syns-
punkt på feltspørsmålene og Paul, med 
sine diplomatiske og pedagogiske evner, 
gjorde sin oppgave med bravur når det 
gjaldt «alt det andre». 
 
Det hører med til historien, at jeg hadde 
regnet ut at med datidens resultat, så 
burde compoundtieren vært ca 70% av 
recurve tieren. Dette fikk jeg ikke aksept 
for, fordi Björn Bengtsson mente det ville 
bli «optisk feil». Vi aksepterte derfor 50% 
løsningen for vi var så ivrige på å få com-
pound inn i det gode selskap. Senere fikk 
jeg vel bekreftet at jeg hadde hatt rett og 
det ble mange klager fra compound, «den 
omvendte veien», og derfor jobbet vi frem 
forslag som fjernet compoundtieren ved 
utendørs skiveskyting.. 
Vi er vel ikke helt i havn når det gjelder 
innendørskyting, men kanskje «Las Ve 
gas» vil bli fremtiden her? 
Time will show, som det heter på nytt 
norsk.. 
 
Som et resultat av vårt arbeide i forkant 
og under Kongressene ble Morten valgt 
inn i dommerkomitéen. Han ble senere 
valgt som leder for komitéen. Denne posi-
sjonen beholdt han helt til det siste. Vide-
re ble han valgt inn i Skiveskyte-komitéen 
i 1993. Han ble valgt som leder også her i 
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1997, men måtte si fra seg denne posi-
sjonen i 2001 da det ble besluttet at man 
ikke kunne være med i mer enn 1 komité 
om gangen. 
Paul gjorde seg godt 
bemerket og banet 
vei for å bli valgt inn i 
FITA- (World Arche-
ry) styret ved Kong-
ressen i Antalya i 
1993. Han gjorde en 
god jobb her, og ble 
valgt inn som Vise 
President i 2003 for 
senere å bli valgt til 
1.Vise President i 
2005. En posisjon 
han holdt til han ga 
seg i 2011. 
 
Jeg gjorde meg tyde-
ligvis også bemerket 
og ble valgt inn som 
leder for FITA (World 
Archery) Feltkomité 
og satt i denne posisjonen i 18 år inntil 
jeg ga meg pga «politisk uenighet». 
World Archery-styret gikk i mot et forslag 
som Feltkomitéen enstemmig hadde gått 
inn for og godkjente et forslag som Felt-
komitéen tidligere hadde avvist. 
Det kunne jeg ikke akseptere.. 
 
Av naturlige grunner ble det mange Kong-
resser på Paul, Morten og meg selv, be-
talt av FITA (World Archery), ettersom vi 
satt i de ulike posisjonene, beskrevet 
over. Det er ikke tvil om at vi har bidratt 
med mange norske/skandinaviske løs-
ninger pga dette. Deltagelse i Kongresse-
ne er veldig viktig. 

I dag har NBF kun en posisjon i World  

som sitter som styremedlem. Hun gjør en 
god og betydningsfull jobb der, men det 

hadde ikke vært 
dumt med et par 
andre norske til å 
fylle hullene.. 
Det er ikke tvil om 
at man kan få gjort 
mye om man besit-
ter de riktige posi-
sjonene, men man 
må også jobbe for 
å få oppmerksom-
heten som er nød-
vendig for å kom-
me dit. 
 
Nøkkelord: aktivi-
tet, lobbying og 
deltakelse. 
 
La oss håpe fremti-
dens administra-

sjon er sitt ansvar bevist og satser det 
nødvendige for å fremme norsk og skan-

 
 
 
 

Ha en fortsatt god sommer! 
Per-Erling Bolstad 
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NM 3D i Kvinnherad 
 
Kvinnherad Bogeskyttarlag sto som arrangør av årets NM i 3D, eller NM i Jakt som det egent-
lig heter. Mange hadde nok fulgt nøye med på værmeldinger og varsler, for Kvinnherad ligger 
jo i et område der det kan bøtte ned skikkelig når det først setter i gang. Årets NM ble imidler-
tid en fin opplevelse både når det gjaldt vær og natur.  
Det ble en noe amputert åpning av dette NM, da stedets ordfører like så godt hadde tatt turen 
til det andre skianlegget som fantes i kommunen, og ringte arrangøren og lurte på hvor alle 
var? 
Det ble dermed en kjapp åpning etter fulgt av det obligatoriske Ja vi elsker, utført av lokale 
musikere. 
Løypa for innledende runder og eliminering lå i en lysløypetrase, så det var greit å ta seg 
rundt løypa og fram til målene for scoring. Opplegget fungerte bra og det ble sagt mange  
rosende ord om årets løyper.  

Barebow Damer:  

Orsolya Csakvari, Sandefjord, 370p 
Nina Standerholen, Laugen, 310p 
Janne M Brandtzaeg, Bergen, 308p 

Barebow Herrer: 

Terje Bøe, Sandefjord, 397p 
Lars Marius Sørlie, Solør, 396p 
Stig Gøran Berget, Sandefjord, 372p 

Instinkt Damer: 

Ingunn Huse, Harøy, 331p 
Aud Mari Brimi Fyrun, Drammen, 310p 
Laura Schiele, Lillehammer, 304p  

Instinkt Herrer: 

Ola Klåpbakken, Laugen, 371p 
Terje Bakke, Kvinnherad, 368p 
Rolf Inge Bryne, Kristiansand, 349p 

Langbue Damer: 

Bente Huse, Lillehammer, 265p 
Marny Strømland, Fana, 204p 
Anja Manou Hellem, Lillehammer, 134p 

Langbue Herrer: 

Per Ivar Pahlm, Fjordane, 325p 
Kristian Hansen, Klepp, 312p 
Knut Neergaard, Drammen, 310p 

Compound Damer: 

Gry Andersen Vikør, HArdanger, 366p 
Lene Orsteen Tveiten, Drammen, 361p. 

Compound Herrer: 

Eivind Lie, Klepp, 499p 
Atle Helland, Kvinnherad, 489p 
Eddie Øyen, Laugen, 485p 

Buejeger: 

Aun Egil Vikøren, Hardanger, 460p 
Ernst Thorkildsen, Solør, 450p 
André Sætre, Lillehammer, 432p 

Noen resultater fra innledende runde: 
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I lagskytinga var det 8 lag som skulle kjempe om medaljene, og i kvartfinalene ble det seier til 
Sandefjord over Hardanger, Seier til Klepp over Solør, Seier til Laugen over Bergen, og seier 
til Kvinnherad over Drammen. 
Deretter møtte Sandefjord og Klepp hverandre og Sandefjord gikk til gullfinale og Klepp til  
bronsefinale. Deretter var det Laugen mot Kvinnherad, og der gikk Laugen til gullfinale og 
Kvinnherad til bronsefinale. 
Sandefjord slo Laugen i gullfinalen og Kvinnherad slo Klepp og dermed ble rekkefølgen for 
lagskyting følgende: 

Da var første dagen av NM gjennomført på en fin måte, og på søndagen skulle det kjempes 
om de individuelle medaljene. 

 
Det er jo de åtte beste i hver klasse som skal skyte om fire plasser til semifinale. Dette kan 
ofte gi noen uventede utslag. Det er ikke sikkert den beste fra innledende runde er best også 
på andre dags skyting. Dersom vi ser på Compound Herrer, så ble det slik at tre av de fire 
beste etter innledende runde gikk ut i første elimineringsrunde, mens det i klassen Instinktiv 
Damer var de fire beste etter innledende som gikk videre til semifinale, og det samme var 
også tilfelle for Instinktiv Herrer. Det var mange finalerunder der det var veldig jevn skyting og 
ikke ble avgjort før på fjerde og siste mål. 
 
Resultater følger på neste side! 

1: Sandefjord 2: Laugen 3: Kvinnherad. 

Foto: Ole Berntsen 
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Barebow rekrutt: 

Natalie Johannesen Kvalheim, Bergen BS 

Instinktiv Rekrutt: 

Lukas Aleksander Sunde, Kvinnherad BK 
Kristianna Øvrehus, Kvinnherad BK 

Langbue rekrutt: 

Ina Kristin Russel Roberts, Drammen BS 

Compound Rekrutt Jenter: 

Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn BS 

Recurve Rekrutt Gutter: 

Filip Nordhagen. Martinsen, Eidsvoll BS 

Langbue Kadett: 

Håkon Strømland Johnsen, Fana BK 

Recurve Kadett Gutter: 

Asbjørn Olav Orvedal, Fana BK 

Barebow Damer: 

Orsolya Csakvari, Sandefjord BS 
Nina Standerholen, Laugen BK 
Janne Møinichen Brandtzaeg, Bergen BS 
Inger Fjelstad Edvardsen, Hvaler IL BS 

Instinkt Damer: 

Laura Schiele, Lillehammer BK 
Aud Mari Brimi Fyrun, Drammen BS 
Ingunn Huse, Harøy BL 
Hilde Marie Haldorhamn, Drammen BS 

Langbue Damer: 

Bente Huse, Lillehammer BK 
Anja Manou Hellem, Lillehammer BK 
Marny Strømland, Fana BK 

Recurve Damer: 

Linda J Baginski, Lillestrøm & Omegn BS 
Line Ridderstrøm, Klepp BS 
Kjerstin Hoff, Fana BK 
Eli Karin Dirdal Henriksen, Fana BK 

Compound Damer: 

Lene Orsteen Tveiten, Drammen BS 
Gry Vikør Andersen, Hardanger BK 

Buejeger: 

Ernst Thorkildsen, Solør BS 
Taisto Erkinharju, Kvinnherad BK 
Rune Soldal, Hardanger BK 
André Sætre, Lillehammer BK 

Barebow Herrer: 

Terje Bøe, Sandefjord BS 
Rune Edvardsen, Hvaler IL BS 
Stig Gøran Berget, Sandefjord BS 
Tom Halvorsen, Bergen BS 
Lars Marius Sørlie, Solør BS 
Frank Baller, Ås BS 

Instinktiv Herrer: 

Lars Erik Amundsen, Heg IL BS 
Trond Hagerup, Laugen BS 
Hans Einar Holmedal, Kvinnherad BK 
Rolf Inge Bryne, Kristiansand BS 
Ola Klåpbakken, Laugen BS 
Terje Bakke, Kvinnherad BK 
Bjørn Storøien, Fjordane BL 

Langbue Herrer: 

Knut Neergaard, Drammen BS 
Per Ivar Pahlm, Fjordane BL 
Tor Børrud, Lillestrøm & Omegn BS 
Ove Erdal, Hardanger BK 
Kristian Hansen, Klepp BS 
Stein Anzjøn, Klepp BS 
Kjell Håvar Huse, Harøy BL 

Recurve Herrer: 

Bjørn Reinhart Søgnen, Eidsvoll BS 
Simen S Burhol, Lillestrøm & Omegn BS 
Espen Trøen, Lillehammer BK 

Compound Herrer: 

Eddie Asgeir Øyen, Laugen BS 
Petter Hjelle, Sportsklubben Vidar, BG 
Morten Mydland, Klepp BS 
Bjørn Syversen, Kongsvinger BK 
Eivind Lie, Klepp BS 
Atle Helland, Kvinnherad BK 
Gunnar Fykse, Klepp BS 
Bjørn Orsteen Tveiten, Drammen BS 
Morten Bøe, Sandefjord BS 
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Årets Kongepokal til Instinkt/Langbue gikk i år til klassen Langbue, og ble vunnet av Knut 
Neergaard fra Drammen BS. 
Etter premieutdelingen var alle fornøyd og tok fatt på hjemveien, noen med medaljer og ære i 
behold, mens andre har sagt til seg selv at nå skal det trenes enda litt til. Tror at de fleste var 
fornøyd med helgen og gjerne kommer igjen til neste år.               

Begge foto: Ole Berntsen 
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NM Skive 2019 Sandefjord 
 
Årets skive-NM ble i år arrangert av Sandefjord Bueskyttere i Bugårdsparken. Med Sandefjord 
sin erfaring med stevnearrangement, en fin og oversiktlig bane og alle fasiliteter i nærheten lå 
det an til å bli et bra NM-arrangement. Det eneste som kunne ødelegge idyllen nå var det vel 
værgudene som styrte, og de tok også styringen etterhvert på lørdag morgen. Det ble såpass 
ille etter at lagskytingen var fullført på lørdag  at stevneledelsen gikk til det skritt å utsette de 
individuelle finalene til det verste uværet var passert. Dette sparte mange for en skikkelig bløt 
formiddag, for været ble etterhvert bedre utover dagen. 

Så til innledende skyting på fredag. Skytingen ble gjennomført over to puljer med ca 50 matter 
på banen i hver pulje, så det var en lang skytelinje å holde kontroll på. Dette gikk imidlertid bra 
med mange dyktige dommere og stab til å skifte skiver når det trengtes. 
I Barebow var det ikke uventet Stig Gøran Berget og Rune Edvardsen som var best etter inn-
ledningen, mens Orsolya Csakvari og Janne Moinichen Brandtzaeg var best innledende i 
barebow damer.  June Svensen var best i compound damer, mens Oddmund Tjentland og 
Mads Haugseth og Morten Bøe var best i compound herrer. I klasse instinkt damer var det 
Irene Grace Nyeggen og Kerstin Hoff som var best, mens det var Lars Erik Amundsen og Rolf 
Inge Bryne som viste muskler i instinkt herrer. Lidia Kozguinov og Eva Therese Beer-Width 
var best i langbue damer, mens Daniel Lauritsen Andreassen og Jonny Bergestuen som åp-
net best i langbue herrer. 
Brigitte Brueland og Kristin Raastad Davies var de beste etter første dag i recurve damer, 
mens Bård Nesteng og Anders Pettersen var best i recurve herrer. 

Innledende skyting gir jo grunnlag for lagskytingen som skulle avgjøres lørdag morgen. 
Lørdagen kom og regnet fulgte også på med det som var av bøtter av vann og vindkuler. Det 
ble en veldig bløt forestilling for alle sammen.  
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Recurve 2: Laget til Ullensaker tok gull foran Kristiansand sitt lag, og Ullensaker sitt recurve 
rekrutt-lag tok seieren foran Skreia. Langbue var det seks lag som kjempet om pallplasser, og 
etter mange fine matcher ble det til slutt Moss som slo Vigra i finalen, og på tredje plass kom 
Larvik etter å ha slått Fana i bronsefinalen. 
Instinktklassen ble vunnet av HEG IL etter å ha slått Skreia i gullfinalen, mens det ble tredje-
plass på Kristiansand. 
I barebow var det åtte lag som skulle gjøre opp om plasseringene og her ble det til slutt hjem-
meseier til Sandefjord sitt lag som tok hjem gullet etter å ha slått laget til Bergen. Bronsen sto 
mellom Hvaler og Grenland og her var det Grenland som dro hjem bronsen. 
I Compoundklassen ble det Yrjar og Sandefjord i gullfinalen og der vant Yrjar gullet foran San-
defjord, mens Klepp slo Lillestrøm i bronsefinalen.  

I Recurve ble det flere jevne matcher og shoot off for å avgjøre videre avansement. 
Sverresborg og Sandefjord endte opp i shootoff i semifinalen og der knep Sverresborg seg 
foran med ett fattig poeng og gikk til gullfinale, mens Fredrikstad slo Lillestrøm i semifinalen 
og skulle gjøre opp om gullet med Sverresborg. Her ble det Fredrikstad som tok seieren og 
gullet med Sverresborg kom på sølvplass, mens i bronsematchen måtte det også skytes 
shootoff mellom Lillestrøm og Sandefjord. Her var det Sandefjord som var best og det ble 
bronse på hjemmelaget. 
Etter at lagskytingen var avsluttet og premiene delt ut ble det tatt beslutning på at videre sky-
ting skulle utsettes på grunn avet uvær som skulle passere i løpet av et par timer. Det viste 
seg også at det verste var over på den tiden og det ble mye lettere for de som skulle skyte 
individuelle matcher resten av dagen. 
Det blir mange spennende matcher utover dagen, noen overraskelser, men mange av de som 
var forventet å gå videre gikk videre. Det ble skutt fram til og med åttendelsfinaler på lørda-
gen, og fra søndag morgen var det fra og med kvartfinaler og fram til alle matcher var skutt. 

På de neste to sidene følger noen resultater fra endt skyting. 
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Barebow Rekrutt: 
1. Mina Andersen, Larvik BS 
2. Lucas S Hermanson, Larvik BS 
3. Tobias Sivertsen, Sandefjord BS 
Compound Rekrutt Jenter: 
1. Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn BS 
2. Oda Isnes, Tønsberg & Omegn BS 
3. Marthe Ludviksen, Tinden BK 

Recurve Rekrutt Jenter: 
1. Maren Wraalsen, Grenland BS 
2. Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL BS 
3. Tilde Wahl Hansen, Askim BK 
4. Inger Margrethe Hansen, Tønsberg & Omegn 
BS 

Compound Rekrutt Gutter: 
1. Brage Løland, Klepp BS 
2. Sander Sele, Klepp 

Recurve Rekrutt Gutter: 
1. Torje Ludviksen, Tinden BK 
2. Emil Borgaas, Sarpsborg BS 
3. Torjus Ovedal Landsvik, Stavanger BS 

Langbue Kadett: 

1. Håkon Strømland Johnsen, Fana BK 
Barebow Kadett: 
1. Nikolai Myrstad, Lillestrøm & Omegn BS 
2. Mathias Angvik Johansen, Moss BS 
Recurve Kadett Jenter: 
1. Malin Bratlund Hustveit, Fana BK 
2. Sara Stray, Kristiansand BS 
3. Elin M Kristiansen, Tinden BK 

Compound Kadett Gutter: 
1. Andreas Liverød Hansen, Skreia IL BS 
2. Joachim Skogen Henningsen, Yrjar IL 

Recurve Kadett Gutter: 
1. August Brian Hagen Fagerheim, Vigra IL BS 
2. Jonas Grosberghaugen, Hamar og Omegn BS 
3. Asbjørn Olav Orvedal, Fana BK 
Compound Herrer Junior: 

1. Sigurd Ohrt, Tønsberg & Omegn BS 

Recurve Herrer Junior: 
1. Adrian Asker Rutledal, Larvik BS 
2. Karl Martin Tessan-Jensen, Bærum og Omegn 
BS 
Compound Damer 50: 

1. Berit Nordskag, Kristiansand BS 
Recurve Damer 50: 
1. Elise Beate Stray, Kristiansand BS 
2. Beate Røyset Stensbye, Lillestrøm & Omegn BS 
Compound Herrer 50: 
1. Tor Tretli, Sportsklubben Vidar, Buesk. gr. 
2. Terje Bøe, Sandefjord BS 
3. Roger Eilertsen, Sportsklubben Vidar, Buesk.gr. 
4. Atle Helland, Kvinnherad BK 
5. Frank Westby, Sandefjord BS 
6. Roy Westerheim, Skudeneshavn BK 

Recurve Herrer 50: 
1. Ketil Mosbakk, Ullensaker BK 
2. George Refseth, Oslo BS 
3. Kåre Lykseth, Sortland BK 
4. Børge Moe, Ås BS 
5. Jan Ove Hogrenning, Loen IL BG 
6. Per-Olav Rusås, Sarpsborg BS 

Langbue Damer: 
1. Eva Therese Beer-Width, Tuscan IL BG 
2. Lidia Kouzguinova, Vigra IL BS 
3. Line Christiansen, Moss BS 
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Instinkt Damer: 
1. Irene Grace Nyeggen, Skreia IL BS 
2. Aud Mari Brimi Fyrun, Drammen BS 
3. Kjerstin Hoff, Fana BK 
4. Heidi Merete Godtlund Sørlie, Solør BS 

Barebow Damer: 
1. Janne Moinichen Brandtzaeg, Bergen BS 
2. Orsolya Csakvari, Sandefjord BS 
3. Marthe Wraalsen, Grenland BS 
4. Elfrid Berntsen, Grenland BS 
5. Rita Elisenberg, Hamar og Omegn 
6. Inger Fjelstad Edvardsen, Hvaler IL BS 
Compound Damer: 
1. June Svensen, Lillestrøm & Omegn BS 
2. Silje Røe, Klepp BS 
Recurve Damer: 
1. Kaia Holmen Sæterlid, Kristiansand BS 
2. Laila Fevang, Sandefjord BS 
3. Brigitte Brueland, Sandefjord BS 
4. Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn BS 
5. Lin Kristin Vestlund, Moss BS 

Langbue Herrer: 
1. Daniel Lauritsen Andreassen, Moss BS 
2. Knut Neergaard, Drammen BS 
3. Johnny Bergestuen, Klepp BS 
4. Ulf Hansen, Moss BS 
5. Magne Andersen, Kristiansand BS 
6. Geir Arnesen, Larvik BS 

Instinkt Herrer: 
1. Rolf Inge Bryne, Kristiansand BS 
2. Lars Erik Amundsen, HEG IL BG 
3. Tom Martinsen, Skreia IL BS 
4. Kjetil A Danevad, Kristiansand BS 
5. Kristian Engen, Skreia IL BS 
6. Frank Johnsen, Kvinnherad BK 
Barebow Herrer: 
1. Rune Edvardsen, Hvaler IL BS 
2. Tom Halvorsen, Bergen BS 
3. Stig Gøran Berget, Sandefjord BS 
4. Torbjørn Klever, Fana BK 
5. Morten Wraalsen, Grenland BS 
6. Lars Marius Sørlie, Solør BS 

Compound Herrer: 
1. Oddmund Tjentland, Klepp BS 
2. Mads Haugseth, Yrjar IL BG 
3. Marius Kramer Haslestad, Bærum og Omegn BS 
4. Eivind Lie, Klepp BS 
5. Morten Bøe, Sandefjord BS 
6. Tommy Figved, Klepp BS 

Recurve Herrer: 
1. Paul André Hagen, Sandefjord BS 
2. Stian Spildrejorde, Sverresborg BS 
3. Anders Pettersen, Oslo BS 
4. Magnus Pilskog Stein, Førde BK 
5. Bård Magnus Nesteng, Fredrikstad BS 
6. Petter Raphaug, Sverresborg BS.  
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Reisebrev 
v/ Rune Edvardsen, lagleder 

Vil gjerne formidle litt fra en fantastisk tur 
med flotte bueskyttere og et godt gjennom-
ført mesterskap. 

Vi var totalt 10 personer som møtte på Gardermoen lørdag 31. august for avreise til Edmon-
ton, Canada, via Island. Etter litt fram og tilbake med bagasjen og hjelp fra en meget service-
vennlig dame, slapp vi å betale noe ekstra for de 8 buekolliene vi hadde. Vel framme på fly-
plassen i Edmonton, ble vi møtt av en meget hyggelig velkomstguide som guidet oss til bus-
sen, og for en 3 timers busstur til Lac la Biche. Med en meget hyggelig sjåfør, Mel, gikk turen 
greit. Framme ved hotellet ca. 22:00 lokal tid. 

Søndag var det tid for akkreditering og uoffisiell trening. 

Mandag startet med utstyrsinspeksjon (TK) samt offisiell trening. TK gikk greit. Nesten for 
enkelt viste det seg i etterkant. Deretter var det åpning i selve Lac la Biche. Det ble rene 17. 
mai stemningen med byens befolkning langs ruten og med alle landenes flagg. Flott åpning i 
McArthur Park 

 

Tirsdag  startet innledende skyting. Det var satt 3 løyper. Det var kun på ett mål i den ene 
løypa som publikum og lagledere kunne følge. Dette gjaldt begge dager. Det var noe mindre 
enn i de 2 foregående mesterskap jeg har sett. Etter første dag hadde vi Per Ivar Pahlm som 
beste skytter på en 5. plass. 

Innledende fortsatte på onsdag. Alle skiftet til ny bane. Etter innledende hadde vi 7 av 8 skyt-
tere inne i elimineringsstigen. Beste plassering ble en   7. plass på Linda C. Herud. Tøffest var 
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det for instinktgutta. Her var det spennende helt til slutt. Etter god skyting på slutten klarte Rolf 
Inge Bryne berge en 21. plass. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torsdag  startet elimineringen. Nå var det mulig å følge flere mål. Spennende blir det helt til 
slutt da Stein Anzjøn skyter om en plass i semifinalen. Taper denne kampen mot Luis Rossi 
fra Uruguay, som for øvrig tok sølv til slutt. Endte dermed på 6. plass, som ble vår beste plas-
sering i dette mesterskapet. 
Alt i alt tror jeg våre skyttere i etterkant var fornøyde med innsatsen. 
 
På fredag startet lagfinaler. Avsluttet dagen med semifinaler for lag og individuelt. 

Stein Anzjøn  Per Ivar Pahlm Kristian Hansen 

Nina Standerholen Linda C. Herud Hilde M. Haldorhamn 

Bjørn Iver Olufsen Rolf Inge Bryne 
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Lørdagen var den store finaledagen. Denne ble avholdt på Lac la Biche Mission, som er en 
minneplass for en av de første bosetningene i Alberta. 
Meget spennende og til dels overraskende resultater. Siste finale i Compound herrer ble av-
sluttet med en shoot-off, til stor jubel fra publikum. 
 
Etter en god frokost på 
søndag startet hjemreisen, 
og til et døgns stopp i Ed-
monton. Etter at medpassa-
sjerer var satt av på flyplas-
sen, fikk vi en personlig 
guidet tur av Mel Dary rundt 
i Edmonton, med bl.a stopp 
ved delstadsparlamentet. 
Dessverre var alle attrak-
sjoner stengt for sesongen. 
Siste stopp var vårt hotell i 
downtown Edmonton. 
Et flott mesterskap og en vellykket tur ble avsluttet med en fin aften med Chilenske bueskyt-
tervenner. 
Takk til alle norske deltagere som gjorde turen minnerik. Dere er en fantastisk gjeng som 
stiller opp for hverandre, og som er gode ambassadører for norsk bueskyting. 
  
 
Litt om arrangementet. 
 

Lakeland Archers med Rene Schaub i spissen 
som arrangører, hadde gjort en fantastisk inn-
sats både i forkant og under stevnet. Innen-
dørshallen med alle fasiliteter ble ferdigstilt kun 
3 dager føre mesterskapet. Vi var i Canadas 
utmark med et dertil stort dyreliv. Med svart-
bjørn i området ble derfor løypene patruljert 
natterstid med bevepnede vakter. Selv om alt lå 
litt utenfor afarvei fungerte busstransporten 
utmerket.     Selv et besøk på et supermarked 
ble ordnet.  Middagene ble servert på Bold 
Center. En bygning med flere aktiviteter.                                                                         



Flere innendørs Ishockey-baner (hva ellers i Canada), curlingbaner, bibliotek, skole og mye 
annet. Med tanke på at byen bare har ca. 8000 innbyggere er dette fantastisk. 

Om selve VM er det noe man tenker tilbake på som ikke så bra. Det kunne vært litt mere 
publikumsvennlig, særlig på elimineringen. På team-managermøtet ble det presisert at alle 
ikke-treffsoner var merket, bl.a. klover. Under elimineringen var det dommere som godkjente 
treff i kloven, bare pilen hadde gått langt nok inn i dyret. Her har dommerkollegiet i WA en 
jobb å gjøre. Som nevnt innledningsvis viste det seg at TK ble litt overfladisk. Italienerne 
(selvsagt) påklaget de Argentinske instinktivskytternes buer for innfestingen av lemmene, 
tross at de hadde blitt godkjent i TK. Under meningsutvekslingen klarte de Argentinske skyt-
terne å prate/kjefte på hoveddommer, slik at en ble disket, mens de andre to fikk første dags 
resultater annullert. Med litt mindre temperament hadde nok utfallet blitt et annet. Ellers var 
kikkerter en gjentagende diskusjon. Selv om en taper over hjulet, finnes det løsninger for det 
også. Selvsagt gjort etter TK. Skal ikke her nevne nasjon, men de er ganske nære, særlig i 
Nord-Norge. 

Ellers går selvfølgelig om vanskelighetsgraden på løypene. Her har undertegnede ingen me-
ning om innledende løyper, men kan bare underskrive på at nivået i et VM er høyt uansett.                                    
Under elimineringen hadde flere mål lange avstander og var «lure», noe resultatene viste.  

Finalebanen viste seg også å være lei, selv om den var i en park.  

Sluttkommentar: 

FLOTT ARRANGERT. 
FLOTTE SKYTTERE / LANDSLAG. 

TAKK FOR OPPGAVEN SOM LEDER. 

FANTASTISK! 
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TILBAKEBLIKK 
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo
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