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Redaksjonelt 
Nå er vi over i et nytt år, med nye muligheter. Noen satser for fullt, og andre deltar 
fordi det er moro, og noen er med for å bidra på sidelinjen. Alle er like viktige for 
norsk bueskyting, for miljøet trenger alle typer medlemmer, og ikke minst de som er 
med og bidrar på sidelinjen, de som steker vafler, koker kaffe og baker en ekstra 
god kake til helgens stevne. Det er også viktig å få med seg folk som kan ordne det 
praktiske, reparere utstyr og være med i klubbens styre og bidra på sine områder.  

Det er de som er limet i klubbene og holder dem sammen, og de som er med og tar 
seg av nykommerne og passer på at de får den tryggheten de trenger for å trives i 
klubben og begynne med bueskyting. 

Jeg skriver ikke dette fordi de som satser for fullt og ikke har så mye tid utenom til 
klubben ikke er så mye verdt, men for å presisere at alle i en klubb er like viktige for 
at det skal være en fungerende klubb.  

Det går mot årsmøte og valg rundt om i alle klubbene og husk å involvere så mange 
sum mulig i klubbarbeidet så alt ikke faller på noen få enkeltpersoner. Det kan gå 
bra en stund, men er ikke holdbart over tid.  

Dere som er nye i en klubb, vær ikke redd for å si fra at dere kan ta på dere et verv, og dere som er gamle i faget, vær ikke redd 
for å slippe til nye folk i styre og stell. Da får dere flere å støtte dere på når det røyner på som verst. 

Ønsker alle lykke til med sine aktiviteter utover vinteren og våren. 

Sigmund Lindberget 

Utgiver: 
Norges Bueskytterforbund 
0840 Oslo 

Bankkonto: 5134 06 05997 

Tlf: 21 02 97 85 
E-post: bue@bueskytterforbundet.no 
Internett: www.bueskyting.no 

Bladet kommer ut med åtte nummer årlig. 

Abonnementet er inkludert i  
medlemsskapet i forbundets  klubber.  
For andre kr. 160,- pr. år. 

 

 
 

Annonsesatser for stevner: 

1/1-side kr. 350,- / 1/2-side kr. 175,- 

Annen annonsering etter avtale 

Redaktør:  Sigmund Lindberget 
buestikka@bueskyting.no 

Design:  Johnny Nordtvedt 
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Presidenten har ordet 
Jeg vil ønske alle lesere et godt nytt år. 

Mellom jul og nyttår så jeg litt på den store stevneaktiviteten som 
vi har hatt i 2018. Jeg fant ut at vi i 2018 har avholdt 327 stevner. 
Med 108 klubber ved årets slutt gir dette ca. 3 stevner pr. klubb i 
gjennomsnitt. Men så viser det seg at mange klubber ikke har 
stått som arrangør av noen approberte stevner. Av landets 108 
klubber er det bare 48 klubber som har arrangert approberte 
stevner. I tillegg har en krets/region med 10 underliggende klub-
ber arrangert to stevner. 55 % av klubbene har ikke arrangert 
approberte stevner. Vi kan videre se at de klubbene som ikke har 
avholdt approberte stevner består av både relativt nye klubber og 
klubber som har eksistert i mange år.  

Hvorfor er dette interessant?  

Jeg mener at dette er interessant fordi det kan si noe om aktivitetsnivået i klubbene. Trenings-
kvelder synes alle bueskyttere godt om. Min erfaring er imidlertid at man etter noe tid kan gå 
lei hvis man ikke etter hvert deltar i konkurranser. Dugnadsarbeidet ved selv å arrangere stev-
ner vil bidra til et godt samhold i klubben. Det vil også bidra til bedre klubbøkonomi. Dersom 
det er praktiske problemer som hindrer klubben i å arrangere stevner, så vil det være fornuftig 
å ta kontakt med egen kommune for å melde behov for arrangementslokaler, areal for uteba-
ne osv. Andre behov kan du ta opp med vår aktivitetsutvikler Endre Vik Larsen. Endre treffer 
du på telefonnummer 21 02 90 77 eller 991 25 103. 

Liste over klubbens mulige behov: 
- Utebane 
- Innendørs trenings- og konkurranselokaler 
- Utdannede aktivitetsledere, trenere og dommere 
- Nødvendig utstyr 

Kjenner ikke klubben til hvordan Ianseo-systemet skal brukes? 
Nødvendig utstyr ved avholdelse av stevner fremgår av regelverk C og D.  
Regelverk finner du her: 
http://www.bueskyting.no/index.php/regler/lover-og-regler/regler-og-retningslinjer 

Arrangementer meldes inn til bueskytterforbundet. Ta direkte kontakt hvis du ikke har gjort 
dette tidligere. 

Jeg ønsker alle klubber et godt og aktivt idrettsår. 

Med sportslig hilsen  
Steinar 
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Scan-Based Inspection Systems

GigaScan™ 

!"#$
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Precitech AS
per-e.bolstad@precitech.no
Ås, NORWAY : +47 93 40 42 50

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 ge-
ometri.

Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software , 
men er ikke låst til den...

Ta kontakt for demo og tilbud .
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Fjærende trykkpunkt og flipphylle 
Etter tillatelse fra Leif Janson/SBF 

Denne artikkelen tar for seg noen problemstillinger som var aktuelle på den tiden det ble vanli-
gere med plunger på buen. Dette gjelder i hovedsak recurve og barebow, og hva som var bak-
grunnen til at en begynte med plunger. Denne artikkelen er en fin påminnelse om forskjellige 
grunnregler en må ha i bakhodet når en tilpasser piler til buen. Artikkelen ble publisert i 1974. 

Leif Janson skriver:  

I dag er mange buer utstyrt med et fjærende trykkpunkt for pilen, en såkalt plunger. Det 
er også blitt benyttet en pilhylle med flipp i stedet for en plunger. Dette tilbehøret vil ved 

dårlig tilpasning kombinert med høyt nervepress under skytingen føre til nedslående resultater. 

Funksjonen til en plunger er i utgangspunktet tenkt å være en kompensator for variasjoner i 
slippet. Spørsmålet er hvor store feil en kan gjøre før grunnstyringen av pilen ikke skal bli for-
styrret for mye. Tabellen over pildimensjoner som passer til en bestemt bue/pundstyrke viser at 
flere forskjellige piler kan benyttes og allikevel ha en akseptabel pilflukt. En av disse pilene er 
den ideelle pilen, det vil si at den er mindre følsom for variasjoner i slippet. 

Dersom en har et fast trykkpunkt og slippene varierer, noe de alltid gjør, så vil en ideell pil jevne 
ut disse forskjellene. Det faste trykkpunktet gir en perfekt grunnstilling, forutsatt at buearmen 
arbeider riktig, og pilen treffer da punktet den peker mot. 

Med et fjærende trykkpunkt får ikke pilen den samme muligheten til å benytte dynamikken i 
pilen, men demper i varierende grad etter hvordan variasjonene i slippet er. Dette fører til at 
grunnstillingen av pilen blir ujevn og pilens dynamikk blir dårligere utnyttet. En må ta høyde for 
begge disse faktorene, både variasjon av grunnstilling på pilen og pilens dynamikk.  

Det som er sikkert er at bruk av plunger kan gi bedre pilflukt og også bedre gruppering, men 
hvordan er pilen trimmet i forhold til et fast trykkpunkt? 

En grunnregel ved skyting med plunger kontra fast trykkpunkt er at pilskaftet skal tilsvare 5-10 
pund høyere pundstyrke. 

Når det gjelder pilhyllene med flipp, eller demping, så er disse veldig følsomme for kniping av 
nocken. 

Er det problemer med islag av fjæren i buen, så bør feilen rettes opp ved hjelp av andre fakto-
rer, slik som spine på pilen, strengehøyde, angrepsvinkel og stabilisatorkompensasjon før en 
velger å bytte hylle. 

En må alltid benytte en pilhylle som passer ens egen skytestil. En mekanisk pilhylle må følges 
opp og sjekkes at den fungerer skikkelig hele tiden. Pilen berører hyllen bare i et kort øyeblikk 
og det er viktig at den fungerer optimalt akkurat i det øyeblikket. 
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Hundeidvik Bueskyttergruppe  
- liten klubb med store ambisjoner! 

Vi er en klubb i Sykkylven for skyttere i alle aldere og klasser, med en liten, men engasjert skyt-
tergruppe som har prestert jevnt godt på lokale og nasjonale stevner de siste årene. Senest på 
NM i fjor (arr. Vigra IL Bueskyttere) tok en av våre yngre skyttere, Kristian Fet, tittelen som nor-
gesmester i recurve herre junior.  

I januar 2018 arrangerte vi vårt første 
stevne i Sykkylven Storhall og det gikk 
over all forventning. Vi 
fikk mange positive 
tilbakemeldinger fra 
tilreisende skyttere 
og bestemte nesten på dagen at 
dette skulle gjentas.  

Den gang da eide vi lite utstyr selv og 
måtte låne det meste fra lokale klubber 
som Ålesund Bueskytterklubb og Vigra 
IL Bueskyttergruppe. Skytematter og 
sikkerhetsutstyr som lyd- og lysanlegg er 
forholdsvis dyre og umulig for en liten klubb 
som oss å finansiere uten støttespillere. Suk-
sessen etter eget stevne motiverte oss enormt til 
å engasjere oss mer aktivt i å skaffe sponsorer til å 
få økonomien for å kunne kjøpe inn eget utstyr. Hvis vi 
skulle fortsette med å arrangere egne stevner, kanskje 
øke til to eller tre i løpet av innendørssesongen, så er vi nødt 
til å ha en «basis-pakke» (20 matter, langt nok nett og lys- og lydanlegg) med utstyr på plass. 

Heldigvis har vi lokale bedrifter og organisasjoner i Sykkylven som ser potensiale og verdien i 
små idrettsklubber som oss, og ville støtte oss finansielt til å oppnå målet vårt. Odd Fellow Loge, 
Gjensidige Sykkylven, Sykkylven Tannklinikk og Sykkylven Energi har vist seg rause overfor oss 
og gitt Hundeidvik Bueskyttergruppa finansiell støtte til å realisere planen vår. Takket være dem 
kunne vi gå til innkjøp av 15 nye skytematter, et splitter nytt lyd- og lysanlegg, scoreflipper, samt 
materiale til 20 nye mattestativer som klubbmedlemmer laget selv på dugnad.  

Slik har en stor drøm gått i oppfyllelse, og vi kan nå se på oss som en ressurssterk klubb.  

Lørdag, 11. januar 2019, deltok 49 skyttere fra 9 lokale klubber (Ålesund Bueskytterklubb, Harøy 
Bogeskyttarlag, Vigra IL Bueskyttere, Vestnes Bueskyttere, Ytre Nordfjord Bueskyttere, Loen 
Bueskyttere, Førde Bogeskyttarklubb og Molde Bueskytterklubb) på vårt Nyttårsstevne på Stor-
hallen i Sykkylven  men denne gangen kunne vi stille med eget utstyr!!! 
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Hundeidvik Bueskyttergruppe er glad over nytt lyd- og lysanlegg og 15 nye skytematter som ble sponset 
av Odd Fellow Loge, Gjensidige Sykkylven, Sykkylven Tannklinikk og Sykkylven Energi! 

På bildet fr.v.: Carl Morten Welle, Carola Herrmann, Tor Aage Langdal, Halvor Langdal, Jan Decyk og 
Kristian Krohn 

Nyttårsstevne på Storhallen i Sykkylven  med eget utstyr! 
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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/

Kjøp en Hoytbue
Få gavekort på 30% av ordresummen

Tilbudet gjelder til 28.02.2019
kan ikke kombineres med andre rabatter

Vi gratulerer våre sponsorskyttere
med gode resultater i 2018!

Dette feirer vi med å gi alle ett knalltilbud
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«UGLEN» 

Mellom 1903 og 1906 seilte den norske oppdagelsesreisende Roald Amundsen, som den førs-
te i verden, gjennom «Nordvestpassasjen». Fra Grønland og Atlanterhavet til Alaska og Stille-
havet. Hele det enorme Nord-Canadiske området er islagt store deler av året og svært krongle-
te med sine myriader av øyer og fjorder. Under den lange seilasen kom Amundsen i kontakt 
med det nomadiske folket, inuittene. Det var flere stammer, men med felles opphav i det mong-
olske. Amundsen skrev, fotograferte og gjorde nøyaktige opptegnelser om inuittenes levevis. 
Denne kunnskapen kom vel til nytte da han noen år senere var den første mann på Sydpolen. 
(Det er sannsynlig at han også var første mann på Nordpolen.) Inuitt-teknologi, blant annet 
klesdrakt, var en avgjørende faktor til hans suksess. Urbefolkningen er utpreget jegere, der 
buen er en del av deres utrustning. Svakt recurverte laminatbuer, av tre og ben, surret og back-
et med sener. Amundsen blir venn med bueskytteren, «Ugpi» eller «Uglen», og han har bare 
godt å si om ham. Han er ærlig, lærer seg å spise med kniv og gaffel på en utmerket måte, en 
flott fyr på alle måter. Hva han brukte buen til og hva han jaktet på er ikke godt beskrevet. En-
der, gås og reinsdyr er nevnt. Dersom man studerer hvorledes bueskytterne trekker strengen vil 
man oppdage at de bruker det såkalte «middelhavsgrepet» eller «splitfinger». Hvorfor 
«middelhavsgrepet» ble brukt nær nordpolen er en buehistorisk gåte. At inuittenes levevis had-
de mange fellestrekk med Europeisk steinalder, da isbreene enda preget Europa, hersker det 
nok liten tvil om. 

Amundsen samlet en rekke gjenstander som nå finnes i Kulturhistorisk museum i Oslo. Det 
finnes en mengde litteratur om og av denne fascinerende polarhelten. Flere filmer, den seneste 
har premiere i februar 2019. Gå og se den! 

Takk til Siri Iversen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. 

«Uglen» i jaktstilling. Foto: Roald Amundsen (1903/06) 
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De gamle er eldst 
Bueskyting er en aktivitet som fenger alle fra tidlige barneår til langt over pensjonsal-
deren. 

Jack Herlovsen fra Kristiansand BS er en av de som har hatt bueskyting som aktivitet 
siden han spikket sin første bue når han var rundt 6-7 år gammel, og som fortsatt hol-
der på for fullt. Jack fyller 85 år i år og er fortsatt aktiv. Han har alltid med seg buen når 
han er ute og reiser, skyter daglig sine 40 piler eller mer for å holde seg i form. 

Han var også delaktig når det ble satt to norske rekorder for lag under Kristiansand 
Open, den ene var for 25m lag Herrer Instinkt sammen med Rolf Inge Bryne og Kjetil 
Danevad der de fikk til sammen 1398 poeng. Den andre var på 25m for lag i instinkt 
herrer 50 sammen med Rolf Inge Bryne og Helge Ravneberg med til sammen 1359 
poeng. 

Jack var også medvirkende under klubbens oppsving i begynnelsen av 90-årene med 
opp mot  70 personer på trening på en gang. Han synes det er et veldig godt miljø i 
klubben og roser dagens ledelse for sitt arbeid med å skape en god ånd i klubben, og 
han understreker at for ham er det den sosiale biten som er det viktigste. Spesielt vik-
tig er det å holde på med en aktivitet og treffe andre likesinnede, sier Jack, som sikkert 
blir å se på treningen også i tiden framover. 
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klubb

Velkommen 
til Førde

           
                  
          

   

                    
                  
               

                    
       

   

                      
               

     
               
         
          

                   
     

                  
        

    
      
       

      
      

  

       



Fredag, 5. april Pulje 1 Pulje 2 Laurdag, 6. april Pulje 3 Pulje 4 Søndag, 7. april

Teknisk kontroll 11.40-12.00 16.00-16.20 Teknisk kontroll 08.00-08.20 12.15-12.35 Start finalar 08.30

Oppvarming 12.00-12.25 16.20-16.45 Oppvarming 08.20-08.45 12.35-13.00 Premieutdeling 16.00

Kvalifisering 12.30-15.40 16.50-20.00 Kvalifisering 08.50-12.00 13.05-16.15

Opning 16.15

Lagfinalar 17.00-19.30

Premieutdeling lag

Pulje 1 Recurve damer, recurve damer 50, compound damer, compound herrar

Pulje 2 Compound damer 50, recurve herrar, recurve herrar 50, barebow damer og herrar

Pulje 3 Øvrige compound, øvrige recurve unnateken rekrutt

Pulje 4 Recurve rekrutt, barebow rekrutt og kadett, langboge og instinkt

Førde bogeskyttarklubb har gleda av å invitere til

Noregsmeisterskap innandørs bogeskyting 2019 

Dato:  5. - 7. april 2019    Klasser:  Alle godkjende klassar 
Stad:  Førdehuset, Angedalsvegen 5  Alder:  Alle fødd 2006 eller tidlegare

Program (endringar kan kome)

           
                  
          

   

                    
                  
               

                    
       

   

                      
               

     
               
         
          

                   
     

                  
        

    
      
       

      
      

  

       



Førde bogeskyttarklubb  
blei sti�a 24. august 1969. Det var 
Helge Bydal som starta ballet for 50 år 
sidan og skipa ein klubb med stor en-
tusiasme og god driv. Difor er det eit 
jubileum vi inviterar til i Førdehuset 5. 
til 7. april 2019. Alt i 1977 blei NM ar-
rangert her første gongen og no i 2019 
gjer vi det igjen.

Gjennom desse åra har Førde boge-
skyttarklubb vært med å farge resultat-
listene. Vi har m.a hausta 38 NM-gull 
og hatt mange gode plasseringar inter-
nasjonalt. Høgdepunktet er sjølvsagt 
4. plassen til Martinus Grov under OL 
i Barcelona ‘92. Same namnet �nn du 
framleis på toppen av adelskalenderen 
og framfor ei rad andre norske rekord-
ar.

Men breddeidrett er òg viktig 
for oss. I jubileumsåret har vi �eire 
medlemmar enn nokon gong, og det 

kjem stadig nye til. Vi er jamnleg ute 
blant folk for å vise at bogeskyting er 
for alle, både dei som vil konkurrere 
og dei som berre vil ha ein artig hobby 
utan stress og mas. Vi er fast innslag på 
aktivitetsdagar for funksjonshemma, 
på NAFs rusfrie kveldar for ungdom i 
mai og der vi elles slepp til.

Førdehuset er eit av Noregs �ottaste 
kultur- og allaktivitetshus. Her treng 
du ikkje kjede deg i pausane. I tillegg 
til idrettshall med internasjonale mål 
er her kino, bibliotek, teater, kunstnar-
senter og kafeteria. Det er symjehall 
med stupetårn, vatnsklie og badstu. 
Rett utanfor �nn du elva, parken og 
Førde sentrum med butikkar og kjø-
pesenter. Du �nn knapt ein betre stad 
å vere med bogskyttarvener ei helg i 
april.

Velkommen til Førde!

           
                  
          

   

                    
                  
               

                    
       

   

                      
               

     
               
         
          

                   
     

                  
        

    
      
       

      
      

  

       





Kunsten å repetere 
Utdrag fra en artikkel skrevet av Simon Needham. 

Du har lært deg det tekniske omkring bueskyting og fått justert utstyret riktig, slik at gruppe-
ringen blir så tett som mulig i takt med skyteferdighetene dine. 
Nå handler det bare om to andre ting. Skyte pilen og hvordan du tenker for å tillate deg selv å 
gjøre det. 

Tankemekanismer. 
Ved skyting tar utstyret og trimmingen av dette omtrent 5%, trenings- og skyteopplegg om-
trent 25% og det mentale og psyken omtrent 70%. 
Hvis du tenker deg at jeg brukte 5000 ord på hver av de to første områdene som handler om 
utstyr og trening, så må jeg skrive omkring 70000 ord for å rettferdiggjøre den mentale delen 
av skyting. Heldigvis er det en masse gode bøker og informasjon omkring dette, så det er ikke 
nødvendig med så mye. 
Jeg kan anbefale noen gode bøker og en video som vil være et godt grunnlag for å begynne å 
jobbe med en mental framgangsmåte. De bøkene jeg kan anbefale er: 
i With Winning in Mind, Lanny Bassham. 
ii In Pursuit of Excellence, Terry Orlick 
iii NLP, Dr Harry Alder 
iv The inner Game of Golf/Tennis, W Timothy Gallwey 
Video: The mental game, J Barrs. 
Jeg har 20 bøker som jeg benytter utdrag av for å få satt sammen stoff. Hvis du plukker ut det 
som er relevant for deg vil du få et godt grunnlag å jobbe ut fra. 

Litt om bøkene jeg benytter. 
-medaljør. 

En interessant bok som informerer leseren om hvordan han ble klar over styrken ved mental 
trening og hvordan han utviklet den for sin skyting. Dette er også ganske likt med måten å 
jobbe på i forhold til bueskyting. 
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NLP-bøker handler ikke spesielt om bueskyting, (NLP=Nevro Lingvistisk Programmering) de 
fleste av dem er bra og NLP viser deg hvordan du tar det beste i en aktivitet i det du gjør for å 
lykkes. Dette gjør du ved å bruke ord for å programmere deg. 
Timothy Gallweys bok hjelper oss å oppdage hvordan  du kan finne ditt virkelige potensiale 
ved å øke konsentrasjonen, viljestyrken og selvtilliten. Enda en bok som ikke handler om bue-
skyting, men golf, som i sin mentale framgangsmåte er veldig lik. 

lingsmulighetene i bueskyting sett fra en vinners synspunkt. Han er i tillegg hyggelig å høre 
på. 

Forandrer hele livet. 
Den mentale holdningen du trenger for å lykkes i bueskyting omfatter hele livet ditt. Hvis du 
står på, bruker hjernekapasiteten din og finner ut hvordan det fungerer, så vil du være i stand 
til å få mer ut av livet ditt. Det krever en del arbeid, men det vil være verdt det. 

Er du overbevist? 
Å overbevise folk om muligheten for å få mer nytte ved hjelp av innstilling og tenkeevne er 
vanskelig. 
98% av dere vil lese dette og finne det interessant, eller ikke! Bare fortsett som før. Intellektet 
er det kraftigste verktøyet som bare delvis er kartlagt eller benyttet i full grad. 
Det ubevisste er nøkkelen til å gjennomføre et godt skudd, men det blir bestandig forstyrret 
ved at det bevisste blander seg inn. 

Hva kan du gjøre allerede nå? 
De fleste av oss vet ikke bevisst hvordan vi knyter skolissene.  Først blir du klar over at skolis-
sen må knytes. Ved hjelp av synet og følelsessansen (en bevisst handling) tar du tak i enden 
av skolissene. Nå kan du tenke på andre ting mens det ubevisste tar over og  og i løpet av et 
øyeblikk er skoen knyttet. Det er ikke sikkert du kan si når den var ferdigknyttet, fordi du alle-
rede tenkte på andre ting. 
Hvis du tenker tilbake til hvordan du lærte å knyte skolissene som barn, så tok det lang tid å få 
det til og antagelig gratulerte foreldrene din deg når du klarte det. 
Hvis du forsøker å forklare eksakt hver bevegelse du gjøre for å knyte skolissene ved hjelp av 
det bevisste, vil du antagelig gå i stå halvveis fordi det ikke stemmer med rutinen til det ube-
visste. Det samme gjelder for skyting. Først må du trene opp det ubevisste slik du ønsker, og 
når du har lært det, må du lære deg å la det ubevisste skyte. 
Hvor mange av dere kjører bil? Når du begynte å kjøre, hvor vanskelig var det å få armene og 
bena til å samarbeide for å få bilen i gang? 
Jo mer erfaring jo lettere er det å kjøre, fram til det øyeblikket du oppdager at når du har kjørt 
en vanlig tur, så er deler av turen borte fra hukommelsen. 
Dette skjer når det ubevisste tar over kjøringa og du kan tenke på andre ting. Det ubevisste 
kjører og du kjører trygt. Dette fordi bevisstheten vil bli gjort oppmerksom på det hvis det skjer 
noe som gjør at du må ta noen avgjørelser. 
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For de som ikke kjører bil, kan det samme skje hvis du går samme veien hver dag. 
Dette er bare et par eksempler på hva som hjernen har kapasitet til. 
Heldigvis blir du ikke målt på din evne til å knyte skolisser. Derimot blir du testet i dine kjøre-
ferdigheter, formelt når du tar førerkortet og uformelt når du har med noen i bilen som du me-
ner er en bedre sjåfør enn deg selv. Disse gangene forsøker du så godt du kan å gjøre det så 
riktig som mulig, noe som gjør at kjøringa ikke går så jevnt og fint som du ønsket. 
Det samme kan skje i skyting. På trening hører du mange si at de skyter bra, men i konkur-
ranser går det ikke så bra. Dette skjer fordi du bevisst forsøker å skyte så godt som mulig. 

 

Mannlige og kvinnelige hjerner. 
Som mange av dere sikkert vet, er det forskjell på hvordan en kvinnelig og en mannlig hjerne 
fungerer. Kvinnene liker sikkert å høre at alle hjerner i utgangspunktet er kvinnelige, 
men  etter 6. uken i svangerskapet vil et mannlig foster begynne å produsere testosteron. 
Dette utgjør senere forskjellen i hjernestrukturen mellom kjønnene. 
Avhengig av nivået av mannlige og kvinnelige hormoner som er tilstede i denne perioden, vil 
det medvirke til hvor stor forskjellen på hjernene vil bli. 

Kvinnelige hjerner har en større utveksling av informasjon mellom de to hjernehalvdelene og 
sentrene for tenkeevne er fordelt over hele hjernen. Menn har mindre informasjonsutveksling 
mellom hjernehalvdelene og sentrene for tenkeevne er mer samlet. 
Hva har dette med bueskyting å gjøre? Det som fungerer bra for menn angående mental tre-
ning fungerer kanskje mindre bra for kvinner og motsatt. 
Det stemmer også med antakelsen om at momentene i bueskyting i bueskyting er individuelle 
og i tillegg med forskjeller mellom kjønnene. 

Den positive veien. 
Det grunnleggende er å jobbe med det du kan gjøre  ta  med deg det som er bra, hva gikk 
bra! Hvor mange ganger har du ikke hørt skyttere fortelle om bomskuddene og de andre dårli-

dag   
Det ubevisste vet ikke om ting virkelig har hendt eller om du bare har snakket om det. Jo mer 
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du snakker, tenker og skriver om en ting, jo større er sannsynligheten for at det skal skje. 
Som du forstår kan dette slå begge veier - jo mer du snakker om hvordan du skyter bra (selv 
om du bare hadde ett godt skudd i løpet av hele dagen), jo mer du tenker, jo større sannsyn-
lighet er det for at du vil få flere bra skudd neste gang. Dette er grunnen til at det er bedre å 
tenke på de gode hendelsene. 

Sinnets vei-sperring. 
 er viktigst å fjer-

ne fra ordforrådet ditt, fordi det kan føre til at du ikke lykkes. Hvorfor?? Så fort du sier til deg 
selv at det er en ting du ikke kan gjøre, vil du bli mindre tilbøyelig til å forsøke, og fordi du 
forsøker mindre, lykkes du mer sjelden og du er overbevist om at du ikke vil lykkes, derfor 
forsøker du mindre. Det blir en fallende spiral. 
Tenk på deg selv eller andre folk du kjenner som helst vil fortelle deg hva de ikke kan: 

- De gjør det ikke. Eller de forsøker ikke fordi de vet at de ikke kan. 
- Derfor forsøker heller ikke. 

- De vil ikke heller. 
 

 
 

For en tid tilbake var jeg tilsynsmann under øvelser i Royal Marines. Et år, når vi var på en 
øvelse i Norge, var ting litt sleivete: Et av de snøgående kjøretøyene kom inn med en elektrisk 
feil. En av reparatørene var svak på det elektriske, men vi satte ham på oppgaven allikevel. 

- 
kanskje han til og med hadde gått inn i kjøretøyet, noe som i hvert fall hadde vært en begyn 
nelse. 
 

Negative uttrykk  Forandret til positive meldinger 

Jeg kan ikke Jeg vil forsøke og se hvordan det går 

Jeg har et problem Jeg har en utfordring 

Ikke senk armen din! Hold armen din oppe! 

Kan du se på meg og fortelle meg hva jeg 
gjør galt? 

Kan du se på meg og fortelle meg hvordan jeg 
blir bedre? 

Denne buen føles ikke bra Buen føles annerledes. Jeg vil jobbe med det 
og se hva jeg kan gjøre med det. 

Det er vanskelig å forandre draget mitt 
 

Dette er et annerledes drag og jeg kan venne 
meg til det. 
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NLP. 
Nevro Lingvistisk Programmering handler om overlegenhet. 
Det betyr at du må se mot toppen av din idrett, de beste i 
verden. For å gjøre det bra i bueskyting er det nødvendig å 
ta en titt på de beste bueskytterne i verden. Se på hvor 
mange piler de skyter, hvordan de behersker seg. Har de 
forskjellige skytterne noen fellesfaktorer? Hvis du imiterer 
deres egenskaper kan det gå bra. Ser du på 1200-skyttere 
og kopierer dem, så er det 1200 du kommer til å skyte. 
Juniorer: Det er 18-åringer som skyter 1345, jenter skyter 
1359, det var resultatet i år i junior VM. 

Livet er vanskelig. 

tar hånd om livet ved å bruke ordene korrekt for å slippe løs sinnet muligheter. Hvordan du 
formulerer dine ord og bevisste tanker styrer måten det ubevisste behandler det som blir til-
ført. 
Bare ved å høre på hvordan du formulerer setningene dine, kan du se omfanget av hva du 
kan få til. Det ubevisst er veldig flink til å gjøre det som det blir fortalt. 

Ubevisst kontroll. 
Når det nærmer seg innendørssesongen så ønsker vi oss inn til de korte avstandene. Jeg har 
snakket med mange bueskyttere om kortdistanseskytingen deres. Bestandig handler det om: 
De to første pilene går i midten, den tredje går bestandig feil og jeg kan ikke få den til å grup-

 
Når du analyserer konkurransen er det ingen spesiell årsak til at dette skal hende. Roten til 
dette ligger i sinnet. 
Når du begynte å skyte, eller om du hadde perioder der du ikke hadde anledning til å trene 
regelmessig er den begynnende påvirkningen på hjernen og det ubevisste kun av fysisk art. 
Når du skyter pilene dine kan du bli litt sliten når du skyter den tredje pilen og skuddet blir ikke 
så bra. Det er nå du kan se mønsteret i årsaken til at den tredje pilen bestandig glipper. Når 
dette er innprogrammert i det ubevisste, vil det ubevisste gjøre alt det kan for å hjelpe deg til å 

te. På den tredje kommer tvilen smygende og du lurer på hvor den vil treffe denne gangen. Du 
forsøker enda hardere å treffe i midten og,  ut går den. 
Heldigvis er det et enkelt botemiddel for dette. Skyt en fjerde pil! Ikke bokstavelig, skyt de to 
første som normalt. De går bestandig inn. Legg på den tredje pilen, trekk opp i fullt drag, og ta 
så ned igjen. 
Ta pilen av buen og overbevis deg selv om at den tredje pilen er skutt. Nå kan du ta den 

 
Gjør dette i noen uker og du trenger ikke ta pilen av buen, du skyter 1, 2, 4. Etter noen måne-
der vil det være naturlig å gå tilbake til 1, 2, 3, og med alle gruppert i midten. 
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Innendørs 3D-stevner, nå også i Norge! 
Solør Bueskyttere vil være arrangør av Norges første approberte 3D-innendørsstevne. 
Dette skal gjennomføres helgen 23.-24. februar og det har fått 
navnet Kanonjakta, som kommer fra at den skal skytes i den så-
kalte Kanonhallen i den nedlagte militærleiren Haslemoen. Hasle-
moen var militærleir fra 1955 og var hovedbasen for artilleriet i 
Hæren. Når leiren ble lagt ned, så ble den solgt til Våler Kommune 
i 2005. 
Leiren byr på hotellovernatting og hele anlegget har 800 senge-
plasser, som en tid ble benyttet som transittmottak. Stevnet byr på 
overnatting i en kaserne som ligger nær stevnehallen, noe som 
passer bra for de som har behov for overnatting. 
Planleggingen av stevnet har pågått en stund og de har får avtaler 
med lokale juletreprodusenter og anleggsgartnere og lokalt næringsliv for å skape et 
miljø som blir mest mulig likt utendørs. Det vil også gjøres mest mulig for å gjøre 
standplassen lik det vi har utendørs, med ujevnheter etc. 
I følge Jon S. Sanda Jenssen har hallen så god plass at det vil bli plass til 24 mål, og 
det vil bli gjennomført slik at alle skyter på felles signal, på samme måte som det gjen-
nomføres på skivestevner. Det er mer jobb å arrangere et stevne innendørs enn uten-
dørs, da det er mer jobb å få festet dyrene forsvarlig, og det må planlegges nøye hvor-
dan målene skal plasseres sier Sanda-Jenssen. 
De håper så mange som mulig benytter sjansen til å få skutt litt 3D midt på vinteren, 
uten å måtte fryse på fingrene. 
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