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Gjorde det skarpt i EM
+  Venndøl Rolf Inge Bryne ble beste 
nordmann i EM i 3D-bueskyting. _ Det gikk 
over all forventning, sier Bryne, som slo 
regjerende verdensmester. 

22.09.2018 kl 18:00 

Anne Jeppestøl 
Engedal

Denne uka har venndølen, som er bosatt i Iveland, 
deltatt under EM i Göteborg. Der gjorde han det svært 
bra.

I innledningsrundene gjaldt det å komme blant de 22 
beste, for å nå cutten. Det skulle skytes to 
piler i 24 dyr som er plassert ut.

Slo verdensmester 

Som eneste i sin klasse fra Norge, 
«instinkt herrer», kom Bryne på en flott 
12. plass i innledningsrundene som gikk 
tirsdag og onsdag.

– Det var over all forventning. Vi skyter jo 
mot de beste fra 17 land, fremholder 
Bryne, og legger til at hans mål for EM var 
å komme blant de 22 beste.

I cutten ble han slått ut i tredje runde, men 
da hadde han slått ut regjerende 
verdensmester.

– Dansken som vant VM i fjor, slo jeg 42-
37, så jeg er veldig fornøyd med skytingen, 
sier Bryne.

Ville få barnebarna ut 

Han bruker bue uten noe form for sikte. Det er dyr i 3D det skytes på, og det var da 
ei ikke altfor populær gås dukka opp at Bryne ble vippet av pinnen.

Dyktig: Rolf Inge Bryne fra Vennesla har på kun etpar år etablert seg i 
Norgestoppen i bueskyting. Denne uka har han skutt i EM, og gjort det svært 
bra. (Foto: Privat) 

Nyhet!
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– Jeg bomma på ei canadagås, så det var ergerlig, humrer han på telefon fra 
Göteborg.

Bueskyting er ikke en veldig utbredt sport i regionen, og for Bryne sin del, startet 
det hele for to og et halvt år siden.

– Jeg ville prøve å få barnebarna vekk fra disse dataskjermene litt, og tenkte 
bueskyting kunne være gøy, men det endte med at jeg ble hekta, og ikke de, 
forteller pensjonisten.

– Hvordan har du blitt så god da?

– Jeg har bare trent og trent, og sett en del på internett hvordan de gjør det. Og så 
er jeg jo nå med i Kristiansand Bueskytterklubb.

– Har barnebarna blitt litt mer interessert nå når du har blitt så god?

– Nei, egentlig ikke. De er ikke så interessert, ler han.

Edelt metall 

Under EM i 3D kom ikke Norge til noen medaljefinaler, opplyser Norges 
Bueskytterforbund på sine nettsider.

Bryne fikk tidligere i år sølv i NM i 3D og bronse i NM skive i Fredrikstad.

aje@venneslatidende.no

15-åring slått av ukjent person – 
etterlyser tips

Ørjan seiret under historisk 
MMA-stevne i Vennesla

Kvarsteins julemarkedleder 
utfordrer Jensen

Grønt og nytt i Askedalen Snuser på opprykk etter de slo 
serielederen

Slo mann bevisstløs

Moped påkjørt av syklist i 
gangfelt

Kjemper om opprykk: – Vi tar én 
kamp av gangen

«Leiesoldat» sikret tre poeng – 
VFK kjemper fortsatt om opprykk

HAR DU FÅTT MED DEG DISSE?
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